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Memo. nº 113/2020/DREA/GAB/CIRCULAR                       SGD2020/27009/051095 

 

 

                                                                                                  Araguaína, 23 de junho de 2020. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Informações sobre a Formação Plataforma Moodle 2020 – Atualização do 

Perfil e realização dos cursos. 

 

                            Senhor (a) Diretor (a),  

 

1.                 Considerando o momento peculiar provocado pela pandemia da COVID-19, 

que impactou de forma direta a dinâmica profissional e pessoal, assim como a antecipação das 

férias escolares na Rede Estadual de Ensino, e, consequentemente, a necessidade de alterar as 

datas da realização das atividades dos cursos de formação continuada na Plataforma Moodle. 

2.                 A Gerência de Formação e Apoio à Pesquisa - GFAP e a Gerência de 

Tecnologias e Mídias Educacionais – GTME da Secretaria de Educação, Juventude e Esportes 

– SEDUC iniciaram no dia 23/05, as análises das atividades realizadas pelos cursistas na 

plataforma. 

3.                        Assim, parabenizamos as unidades escolares pelo envolvimento e 

articulação na realização da formação, pois há 2.214 profissionais da rede cadastrados no 

curso, divididos em 45 turmas, sendo 01 composta por técnicos da DRE e 44 por profissionais 

lotados nas escolas.  

4.                 Parabenizamos também, os cursistas que já realizaram as atividades 

propostas no Módulo I. No entanto, percebe-se um considerável número que ainda não 

acessou a plataforma e/ou não concluiu todas as atividades.  

5.                 Encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Acompanhamento das 

Formações Continuadas 2020 - Plataforma Moodle, Módulo I, para análise por parte da 

equipe gestora, relembramos que o acesso à Plataforma Moodle se dá por meio do link: 

http://ead.seduc.to.gov.br/login/index.php a qual deve adotar as seguintes providências: 
 

a) Em razão do considerável número de servidores que ainda falta fazer o curso, oriento a 

equipe gestora a fazer a identificação no Relatório de Acompanhamento das turmas 

de 01 a 44, (anexo), no espaço último acesso, se há cursista da sua escola que nunca 

acessou a Plataforma. Entrar em contato com o cursista e incentivar a sua participação 

no curso; 

b) Fazer um registro de monitoramento e conclusão do curso dos servidores que estão 

sob a sua jurisdição, com vistas no incentivo à participação ativa e efetiva de todos 

com êxito. 

      c) Informar que o cronograma para as formações continuadas foi adequado à nova 

realidade e que as atividades do Módulo I devem ser concluídas até o dia 04/07/2020. Para 

tanto, encaminho anexo os seguintes documentos: 

 Cronograma de Atividades com as alterações.  

 Relatório de Acompanhamento das Formações Continuadas 2020 – Plataforma 

Moodle. 

 Planilha de distribuição dos técnicos responsável da sede e seus respectivos contatos. 
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     d)  Orientar que cada cursista faça a conferência e atualize seus dados, como: nome 

completo, endereço de e-mail, cidade/município, Diretoria Regional de Educação e 

unidade escolar. Para a atualização, acesse a plataforma e, no canto superior direito, clique 

na seta localizada ao lado do nome, opção "perfil", selecione "modificar perfil", faça as 

alterações necessárias. Para a atualização da DRE e UE, selecione "outros arquivos", e, após 

as atualizações, clique em "atualizar perfil". A atualização desses dados será imprescindível 

para que possamos criar um cronograma de monitoramento por técnico da DRE e por escola, 

o qual deverá ser atualizado por todos os cursistas, inclusive os que já estão fazendo o curso 

para que possamos localizar a escola da qual cada um faz parte, a atualização deve ser feita 

com a maior brevidade possível. 

     e)  Os técnicos da DRE têm acesso aos cursos e irão acompanhar e auxiliar as unidades 

escolares no desenvolvimento das atividades relacionadas à plataforma. Ressalto que, neste 

momento, o foco é a participação e a conclusão das atividades. 

6.             Ante o exposto, colocamos a Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação 

da Aprendizagem à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas, por meio do 

telefone 3411-5021 e o Assessor de Tecnologia e Mídias educacionais Claudemir Santos por 

meio do e-mail: ntearaguaina@seduc.to.gov.br ou por meio do  celular/WhatsApp 99246-

9479.  

 

 

 

                            Atenciosamente, 

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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