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Ofício n° 138/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

 

Araguaína, 28 de setembro de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 

Assunto: Formação Continuada 2010 
 

Senhor(a) Diretor(a) 
 
 

1.  Informo a Vossa Senhoria que no período de 06 a 08 de outubro de 2010 
estaremos realizando os estudos da Formação Continuada no Pólo de Araguaína. Como 
é do conhecimento de todos nestes 03 dias não será trabalhado aulas, pois serão 
destinados à realização de estudos.  
2.  Informo ainda que os professores, coordenadores e diretores de unidade 
escolar que atuam com as modalidades de ensino de 6º ao 9º, Ensino Médio Regular e 
EJA 3º Segmento que não foram inscritos no curso – Metodologia, 
Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo farão a Formação Continuada na 
Escola.  
3.  Ressalto que o formador da Formação Continuada na escola deve ser 
definido pela própria unidade escolar.   
4.  Ressalto ainda que as unidades escolares têm total autonomia para 
organizarem suas formações por pólos através do agrupamento com escolas vizinhas, 
caso haja consenso quanto ao tema da formação, bem como, buscar parceiros para 
realização de palestras ou oficinas alusivas às temáticas da Formação Continuada. 
(observar o processo de Formação Continuada em anexo – orientações quanto às 
responsabilidades SEDUC/DRE/Escola).  
5.  Considerando que neste ano muitos professores foram empossados e 
modulados através do último concurso público realizado no Estado, as Coordenadorias 
de Currículo e Recursos Humanos da SEDUC/ DRE sugere a promoção de estudo, 
apresentando aos servidores a funcionalidade desta Secretaria quanto a: 

a) Referencial Curricular (E.F) e Proposta Curricular (E.M) do Estado; 
b) Calendário Escolar; 
c) Regimento Interno; 
d) Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins (Lei nº 1818, de 

23 de agosto de 2007); 
e) Plano de Cargos, Carreira e Subsídios do Profissional do Magistério da 

Educação Básica que adotam outras providencias: Lei nº 1533, de 29 de 
dezembro de 2004 e Lei nº 2.309, de 24 de março de 2010, que altera a Lei 
1.533, de 29 de dezembro de 2004; 

f) Projeto Político Pedagógico; 



g) Sistemática dos Programas: Circuito Campeão, Correção de Fluxo – Se liga e 
Acelera e Aceleração da Aprendizagem do 6º ao 9º ano nas escolas que ofertam 
estes programas e que o professores estão atuando ou vão atuar; 

h) Sistemática de trabalho dos professores que foram lotados nas unidades 
escolares com ampliação de jornada de trabalho, sendo: Escola de Tempo 
Integral, Programa Mais Educação e Programa Esporte na Escola. 

6.  O intuito da sugestão proposta é favorecer a humanização do processo de 
ingresso dos servidores no quadro de pessoal desta Secretaria, pois entende-se que a 
adoção  destes procedimentos colaborará com o aperfeiçoamento dos profissionais  que 
já atuam e  a adaptação dos que estão ingressando, favorecendo assim o bom   
desempenho dos profissionais  da categoria.             
7.  Assim convoco os professores inscritos no Curso Metodologia, 
Interdisciplinaridade e Transversalidade para participar do encontro de Formação 
Continuada a realizar-se nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2010 nos locais e horários 
informados no quadro abaixo. 
 

Atenção: favor observar atentamente o quadro abaixo e as listas de professores 
convocados para formação nos anexos I e II. As turmas estão identificadas com 
números conforme o quadro abaixo. O anexo I refere-se à relação de convocados 
para os dias 06 e 07, e o anexo II refere-se à relação de convocados para o dia 
08/10.  
 
CCurso Local  Dias 06 e 07 - 

Turmas 
Conforme 
planilha em 
anexo 

3º dia 08/10 Turmas  
conforme planilha em 

anexo  

Esc. Est. 
Modelo 

05, 06, 07 e 08.   Metodologia de Ensino 
para a Educação Inclusiva 
(turmas: 05, 06, 07 e 08) 
 
PSE – Projeto de Saúde e 
Prevenção na Escola (turma 
09) 
 
Oficina: Educação  
Física (turma 10)  
 

CEM – Paulo 
Freire 
 
 
 
 

01, 02, 03 e 04 Metodologias de Projetos 
Interdisciplinares (turmas 
01e 02) 
PSE (turma 02) 
 
Indisciplina na Escola 
(turmas 03 e 04) 
 

Metodologia, 
Interdisciplinaridade 
e Transversalidade  

Col. Est. 
Jardim 
Paulista 

09 e 10.  
 
 

 
 

 



Atenciosamente, 
 

 

 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


