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Araguaína, 06 de agosto de 2008. 

 
 
 
Senhor (a) Diretor (a), 
 

 
 

No período de 11 a 14/08/08/08 teremos o último encontro da formação continuada deste 

ano de 2008. O Ensino Médio realiza estudos na própria unidade escolar ou em pólos (a 

critério da própria escola). 

Recebemos recentemente o material sugestivo para suporte no referido estudo e já 

encaminhamos exemplares para as unidades escolares.  Ressaltamos que os módulos 

foram elaborados com orientações auto-instrucionais visando esclarecer ao máximo as 

discussões entre os professores. 

Segue ainda, uma PAUTA SUGESTIVA, que pode e deve ser ajustada mediante a 

realidade de cada unidade escolar. 

No dia 12/08/08, teremos palestras sobre Direitos Humanos, ECA, Educação Afro-

brasileira entre outros. Este momento foi preparado para os professores do 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental e do Ensino Médio (Escolas da Sede).  

Para tanto, convidamos os professores que atuam no ensino médio (somente escolas da 

SEDE) para participar destas palestras que acontecerão no Auditório da Faculdade 

Católica Dom Orione – Centro – no período de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00h. Os 

demais dias (11/08 – 13 e 14/08) terão estudos na escola ou em pólos conforme 

orientado no texto acima. 

Para os professores de Língua Inglesa, estamos disponibilizando no site da DRE, alguns 

arquivos que devem ser lidos e analisados pelos docentes desta área. 

Justificamos que o convite para as Palestras do dia 12/08 não foi estendido aos 

professores do ensino médio das escolas dos municípios, por motivo não ter recursos 

financeiros para cobrir as despesas dos mesmos. 

 

 
Atenciosamente, 
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PAUTA – ENSINO MEDIO 
 

Primeiro Dia:11/08  - DIA DO ESTUDANTE 
 

Matutino: 
 

Temática: Educando para a vida 
Sub-temas: Direitos Humanos, EJA, Educação indígena, ECA e Educação e Cultura 
Afro-brasileira. 
 

Se houver possibilidade, convidar alguma pessoa com entendimento sobre as temáticas 
em questão, com propriedade para abordagem dos temas  sugeridos, ou atenda aos 
objetivos propostos. 
 

Vespertino: 
Tema: O perfil do profissional docente na atualidade educacional. 
 

Segundo Dia:12/08   
 

Matutino: 
Temática: Redimensionando as competências 
A proposta que enviada  como sugestão, servirá como subsidio para o fortalecimento da 
prática pedagógica do professor, auxiliando-o na atividade de planejamento com a 
proposta curricular, revendo os conceitos de competência humana, técnica e política de 
forma mais sistematizada. 
 

Metodologia: O estudo se desenvolverá através de atividades problematizadoras tendo 
como guia textos que constam na parte introdutória do módulo. 
 

Vespertino: 
Continuação dos trabalhos iniciados na parte da manhã. 
Temática: Através do preenchimento de um quadro de conteúdos, que consta na parte 
introdutória do módulo, estaremos exercitando os conceitos estudados na parte da 
manhã e repensando os conteúdos que iremos trabalhar, de acordo com as 
competências requeridas para cada um deles e de acordo com o Eixo Temático. 
 

Terceiro Dia:13/08   
 

Matutino: 
Continuação da atividade anterior 
 

Vespertino: 
Estudo dos módulos específicos por disciplina 
 

Quarto Dia:14/08   
 
Matutino: 
Estudo dos módulos específicos por disciplina 
 
Vespertino: 
Estudo dos módulos específicos por disciplina 
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