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Ofício n° 146/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 09 de novembro de 2010. 
 

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

Assunto: Atividade a Distancia – Metodologia, Interdisciplinaridade, 
Transversalidade e Currículo. 
 
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 
1.  Informo a Vossa Senhoria que nos dias 06 e 07 de outubro de 2010 foi 

realizada a primeira etapa na modalidade presencial do curso: Metodologia, 

Interdisciplinaridade e Transversalidade. Como é de conhecimento dos cursistas parte da 

carga horária do curso é feita a distância.  

2.  Desta forma o 1º momento de atividades a distância foi iniciado com 

objetivo de continuar a reflexão e discussão sobre os temas estudados no momento 

presencial.   

3.  Assim solicito de Vossa Senhoria apoio e colaboração na divulgação do 

cronograma de atividades.  Encaminho-o em anexo para ser divulgado aos cursistas 

lotados nesta unidade de ensino, para que os mesmos possam tomar conhecimento quanto 

aos prazos para postagem das atividades à distância, bem como, das participações nos 

Fóruns de discussão no Ambiente AVA.   

4.  Agradeço o apoio dado a esta Coordenação e conto mais uma vez com a 

colaboração de Vossa Senhoria na divulgação do cronograma de atividades e incentivo aos 

cursistas na realização das atividades à distância.      

 

Atenciosamente, 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 

 



      METODOLOGIA, INTERDISCIPLINARIDADE, TRANSVERSALIDADE E CURRÍCULO                                              
 

 
COMUNICADO 001/2010 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A DISTÂNCIA 

Prezad@ cursista,  
Inicialmente gostaríamos de parabenizar a todos pelo esmero, dedicação e comprometimento que apresentaram na realização do 1º Módulo 
presencial realizado no mês de outubro nas cidades de Araguatins, Araguaína, Colinas, Tocantinópolis, Palmas, Paraíso, Porto Nacional, Gurupi e 
Dianópolis. 
Como é de seu conhecimento o curso Metodologia, Interdisciplinaridade, Transversalidade e Currículo possui módulos presenciais e etapas de estudo 
a distância, a fim de totalizar o número de horas de estudo que equivalem a 180 horas. 
Estamos iniciando nosso 1º momento a distância, onde continuaremos refletindo e discutindo sobre os temas estudados no momento presencial. O 
cronograma abaixo define os períodos destinados à cada tema: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

TEMA PERÍODO ATIVIDADE/AÇÃO 

- Fórum (Gestão da sala de aula e (in)disciplina) 
I – Gestão Escolar e Gestão da Sala de Aula 25/10 à 07/11 

- Postagem da “Atividade a Distância (Pg. 30)” na Interface Pedagógica  

- Fórum (Identidade docente: uma construção, uma possibilidade, um 
profissional) II – Trabalho Docente Hoje 08/11 à 14/11 
- Postagem da “Atividade a Distância (Pg. 44)” na Interface Pedagógica 

- Fórum (Saberes Pedagógicos) III – Saberes pedagógicos, saberes das áreas de 
conteúdos e outros saberes docentes 15/11 à 21/11 

- Postagem da “Atividade a Distância (Pg. 65)” na Interface Pedagógica 

- Fórum do Projeto de Pesquisa (Consultor Docente) 
IV – Projeto de Pesquisa 25/10 à 21/11 - Postagem de Atividades relativas ao “Projeto de Pesquisa” na Interface 

Pedagógica 

Para realização das atividades, temos algumas especificidades: 
• FÓRUNS (TEMAS 1, 2 e 3): ao abrir o fórum de cada tema você encontrará um tópico de discussão para cada cidade pólo onde aconteceu a 

formação. Será como se você estivesse numa TURMA ÚNICA, pois estará interagindo com todos os colegas professores e consultores docentes 
participantes do curso em sua Regional. 



• ACESSO A MATERIAIS COMPLEMENTARES: na árvore de conteúdos, em cada tema você encontrará uma seleção de textos e vídeos, além de 
sugestões de links feitas por um grupo de consultores docentes que participaram dos momentos presencias. Procure acessar todo material 
para enriquecer ainda mais o tema em estudo.  

• INTERFACE PEDAGÓGICA: as atividades postadas por você em cada tema serão analisadas pelo consultor docente que esteve na sua turma no 
momento presencial. Após analisar suas atividades ele dará um retorno sobre sua reflexão. 

• FÓRUM DO PROJETO DE PESQUISA (Tema 4): este fórum é específico para a discussão do PROJETO DE PESQUISA iniciado no encontro 
presencial. Nele você discutirá com os colegas de grupo os encaminhamentos feitos pelo consultor docente. Este consultor estará à disposição 
para interagir com o grupo, além de orientá-los nas atividades que deverão realizar e postar na interface pedagógica destinada ao projeto. O 
fórum estará identificado com o nome do consultor de sua turma e o pólo de formação. 

 
 
A carga horária da 1ª etapa a distância que você terá que cumprir é de 32 horas, portanto, recomendamos que inicie o quanto antes as atividades, 
de modo a não perder os prazos previstos no cronograma acima apresentado. 
Lembre-se que você tem à disposição um fórum específico para suporte técnico. Qualquer dúvida ou dificuldade sobre a utilização de ferramentas 
entre em contato com o Consultor Técnico responsável por sua turma por meio do link “SUPORTE TÉCNICO – Fórum de Discussão”.  
Bom trabalho! 
                                                     
 
 

                              Martha Holanda, Marinalva Barros, Elizabeth Toledo e Lily Sany 

 
Coordenação Pedagógica do Projeto de Formação de Professores 

 
Palmas, 28/10 

 
 


