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Ofício n° 159/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 29 de abril de 2011. 

 

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

Assunto: Mudança do Dia Pedagógico. 

 

Senhor a) Diretor(a) , 
 

 
1.  Informo a Vossa senhoria que o prazo para a entrega da autoavaliação do 
Prêmio Gestão ao comitê regional encerra no dia 06 de maio de 2011. 
impreterivelmente. Ressalto a importância dessa Unidade Escolar de cumprir os prazos 
estabelecidos, tendo em vista que os mesmos são estabelecidos pelo Regulamento 
Nacional. 
2.  Ressalto que os estudos e a elaboração do referido prêmio devem ser 
feitos por toda a comunidade escolar, devendo a escola organizar os meios que facilitem 
a participação coletiva.  
3.   Compreendendo a indisponibilidade no calendário escolar para o referido 
momento de estudo, reflexão, discussão e elaboração do prêmio gestão, esta Regional de 
Ensino sugere às Unidades Escolares que ainda não concluíram o processo a ser 
entregue no dia 06 de maio de 2011, as seguintes providências: 
 
a) Trocar o dia pedagógico previsto para o dia 20 de maio de 2011, sexta-feira, não 
letivo, para o dia 30 de abril, sábado, com o objetivo de estudar e elaborar a auto 
avaliação do prêmio gestão;  
b) A escola, que optar pela troca do dia pedagógico, se compromete a elaborar a pauta, 
de modo que as atividades cumpram com a carga horária prevista de 8h e que as 
atividades envolvam toda a comunidade escolar. 
c) Enviar até o dia 29 de abril, através do e-mail premiogestao2010@gmail.com, a 
confirmação da troca do dia pedagógico, para que os técnicos desta Diretoria realizem o 
acompanhamento. Maiores informações na sala da Supervisão Escolar, pelo telefone 
3411-5009. 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 
 


