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Memo nº 168/2020/DREA/GAB/CIRCULAR                                 SGD 2020/237009/064883

  

 Araguaína, 31 de agosto de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

Assunto: 2º Jornada Digital da Educação – Práticas para o Novo Ensino Médio. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1. A Editora Moderna se encontra promovendo a 2º Jornada Digital da Educação – 

Práticas para o Novo Ensino Médio. Esta é uma formação on-line gratuita, com certificação de 

participação. Por isso, convidamos professores e coordenadores para que participe dos 

workshops da mesma, abordando, de modo prático, o trabalho com a metodologia de projetos. 

2. A natureza dessa modalidade de trabalho pedagógico pretende exatamente lançar 

situações nas quais professores e estudantes, juntos, empreguem seus esforços para construir, 

fazer, criar e compor. Isso além de possibilitar ao alunado aprender e a pensar, refletindo e 

acumulando saberes para solucionar, com autonomia, os problemas que pode vir a enfrentar 

em sua realidade no dia-a-dia. 

3. No momento, são exigidas muitas habilidades dos professores, dentre elas a de formar 

indivíduos com uma visão mais global e vincular a aprendizagem a situações e problemas 

reais, assumindo inclusive, uma posição de aprendiz junto a seus alunos. 

4. Solicitamos a Vossa Senhoria que divulgue e incentive a realização das inscrições dos 

profissionais da educação, uma vez que estes precisam, ainda mais, adquirir confiança em seu 

potencial de inovação, na perspectiva de serem protagonistas das grandes mudanças do 

Ensino Médio. 

5. As inscrições poderão ser realizadas por meio do link: https://sites.google.com/view/2-

jornada-digital-da-educacao/inscreva-se-aqui  após efetuar o cadastro, será enviado 

automaticamente um e-mail de confirmação com os links para as palestras.  

6. Os workshops acontecerão entre o dia  31 de agosto a 04 de setembro de 2020, 

conforme a programação divulgada neste sítio: https://sites.google.com/view/2-jornada-

digital-da-educacao/programa%C3%A7%C3%A3o  

7. Para que se receba a certificação é preciso preencher o formulário, disponibilizado ao 

longo de cada transmissão, para confirmar presença e participação em cada workshop. 

8. Ante ao exposto, colocamos o Setor de Supervisão Escolar à disposição para 

esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como o Técnico de Supervisão Escolar Isaías 

Brito, por meio do telefone celular (63) 9- 9202-3190.  
             

Atenciosamente,  

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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