
 
 ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

 
 
OF/DREA/GAB/CIRCULAR/Nº117/2008 

Araguaína, 31 julho de 2008. 
 
 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

Informamos a Vossa Senhoria que consta no planejamento do Plano de Ações 

Articulado - PAR da SEDUC, uma capacitação para os membros dos Conselhos Educacionais 

e Comunitários das Associações de Apoio às Escolas. A capacitação visa fortalecer a atuação 

dos membros. Trata-se do Curso de Extensão a Distância: Formação Continuada em 

Conselhos Escolares - Fase I, na modalidade a distância, totalmente via Internet, com um 

encontro presencial, cujas despesas serão custeadas pela SEDUC, onde serão contemplados 

três membros de cada conselho escolar, sendo um pai ou mãe de aluno, um aluno e um 

professor. 

O cursista-conselheiro contará com a ajuda de um tutor que estará interagindo com ele 

via plataforma virtual de aprendizagem. Terá quatros meses para concluir os cinco módulos do 

curso, totalizando 80 horas. Obtendo aprovação no curso receberá um certificado pela SEDUC. 

Como todo curso a distância, há alguns procedimentos que devem ser seguidos. Por 

isso é importante que sejam escritos apenas os conselheiros que tiverem envolvimentos nas 

ações desenvolvidas pela escola; que tiverem noções básicas de informática; que tiverem 

acesso à Internet e à banda larga; que realmente tiverem interesse e dispuserem de tempo 

para cumprir todas as tarefas e atividades exigidas pelo curso; que puderem participar do 

encontro presencial que ocorrerá em Palmas, dispuserem de recursos tecnológicos 

necessários: computador com Processador Pentium 150 MHz, 64 MB de RAM, Internet 

Explorer 5.5 ou Mozilla Firefox 1.4, Acrobat Reader e conexão regular e estável de Internet. 

Portanto, solicitamos que preencha o formulário que se encontra no site da DREA 

www.drearaguaina.com.br e envie para Coordenação Pedagógica até o dia 08 de agosto de 

2008. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

CORINA MARQUES DE CARVALHO 

Diretora Regional de Ensino 

http://www.drearaguaina.com.br/
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