
                                                                          

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 027/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 

 

Araguaína, 02 de março de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: Prêmio Gestão Escolar / Ano Base 2009 

 

  Senhor(a) Diretor(a) 

 

1.    Esta Diretoria Regional de Ensino, juntamente com o Comitê Regional de 

Avaliação do Prêmio Gestão Escolar / Ano Base 2009, parabeniza e reconhece o empenho e 

dedicação das unidades escolares em realizar a auto-avaliação e candidatura ao prêmio, 

disseminando suas experiências bem sucedidas na prática educativa, bem como, a importância 

da escola pautar-se nas dimensões da gestão, visando a articular todos os atores envolvidos no 

processo educacional de forma contínua e sistemática. 

2.  Na oportunidade é pertinente ressaltar alguns pontos importantes a serem considerados 

pela escola ao realizar a auto-avaliação, como forma de contribuir para as próximas edições do prêmio. 

• As evidências devem ser melhor descritas, atendendo às solicitações dos descritores em análise. 

Observar o que solicita o indicador; 

• A análise interpretativa deve ser clara, objetiva, descrevendo os aspectos relevantes de cada 

ação que a escola desenvolve, conforme solicita o indicador; 

• Observar as assinaturas nas atas e demais documentos evidenciados; 

• Na evidência, deve constar também a análise sistemática dos resultados das ações com a 

finalidade de identificar problemas e propor soluções/intervenções pela escola; 

• Selecionar as melhores evidências, evitar repetições e descrevê-las de forma clara e objetiva; 

• As fotos apresentadas devem ser coerentes com o Manual do prêmio e descritas conforme 

solicita o item em questão; 

• O Manual deve ser corretamente seguido, pois é o orientador desse processo. 



3.  Destaco, ainda, que o Prêmio Gestão Escolar privilegia, sobretudo, o desenvolvimento 

da cultura de auto-avaliação, que deverá ser uma prática contínua nas escolas, com vistas à melhoria da 

educação no Tocantins. 

4.   Dessa forma, solicito o empenho de todos no sentido de divulgar perante a 

escola e comunidade local o Manual de Orientação do Prêmio, assim como, o site do Consed 

www.consed.org.br,  

5.  Conforme procedimento adotado nas edições anteriores, necessitamos trabalhar 

em parceria, e para isso, solicitamos a relação dos membros do Colegiado Escolar (Associação 

de Apoio) que vão atuar na Auto Avaliação do Prêmio dessa Unidade de Ensino para a 

condução do Prêmio Gestão Escolar Ano Base / 2009, o qual será composto por 

representantes: 

• De Professores; 

• De Pais; 

• De alunos; 

• Da comunidade escolar e local; 

• De outras instituições ou entidades diretamente ligadas à escola e à educação. 

6.  Solicito que a formação do comitê seja confirmada oficialmente e via e-mail – greb-

araguaina@seduc.to.gov.br - a esta Diretoria de Ensino, juntamente com a relação nominal dos 

representantes, até o dia 8 de março de 2010. 

7.  Maiores esclarecimentos com a técnica Odalea Melo fones: (3411-5014/5006/5016). 

 

 

  Atenciosamente,  
 

 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


