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SGD 2021/27009/17117
Mem. nº 050/2021/ DREA/GAB /CIRCULAR
Araguaína, 05 de março de 2021.
ÀS UNIDADES ESCOLARES.
Assunto: Programa Formação pela Escola.
Senhor (a) Diretor (a),
1.
A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes em parceria com a Diretoria
Regional de Educação de Araguaína, iniciou em março o 2º período de vinculação do curso
Formação pela Escola. O Módulo ofertado é o PLI - Programa Nacional do Livro Didático.
2.
Ressaltamos que o referido módulo tem por objetivo possibilitar a formação
continuada à distância, bem como, contribuir com a formação dos agentes escolares, de modo
a alcançar os objetivos elencados abaixo:





Estimular os processos cooperativos de operacionalização dos Programas do Livro;
Favorecer os processos de valorização, uso crítico, conservação e devolução dos livros
didáticos e daqueles que compõem a biblioteca escolar;
Ampliar o acesso às informações sobre o tema e também em relação aos recursos
disponíveis para esta política pública;
Fortalecer a gestão democrática da escola pública.

3.
Informamos que o público alvo que deverá participar do estudo do módulo,
será: Diretores, Coordenadores, Professores das Unidades Escolares, Membros das
Associações de Apoio às escolas, Membros do Fundeb, Secretário de Educação, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.
4.
Comunicamos que não acontecerão encontros presenciais diante das
circunstâncias da pandemia.
5.
Segue anexo o formulário de inscrição para preenchimento de dados dos
servidores que pretendem participar do curso, o qual deverá ser encaminhado para esta regional
impreterivelmente até o dia 09.03.2021, em documento Word, para o endereço eletrônico:
curriculo-araguaina@seduc.to.gov.br .
6.
Ante ao exposto, colocamos à disposição para mais esclarecimentos o Assessor
de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem desta DRE José Alcione, pelo telefone
63 3411-5021 ou 99238-6624.
Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretoria Regional de Educação de Araguaína
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