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Ofício n° 208/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 24 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
Assunto: Convocação para professores de Ensino Médio e EJA 3º Segmento.  

Escolas da SEDE 
    
 
  Senhor(a) Diretor(a), 

 

 
 
1. O papel do livro didático é de fundamental importância na vida escolar e social do aluno. 
O desenvolvimento de um país se reflete na instrução educacional e nas políticas educacionais 
por este desenvolvidas. Mesmo não sendo o elemento central do aprendizado, o livro didático 
tem parcela muito grande nessa questão, pois é um elo entre professor e aluno. Neste ano, está 
sendo feita a escolha dos livros para o Ensino Médio e EJA III segmento. Esses livros serão 
utilizados pelos professores e alunos por três anos. A escolha deve ser feita até o dia 12 de Junho 
de 2011.  
2.  Sabendo da importância e da responsabilidade, que é fazer uma escolha bem feita, 
de modo que o livro didático sirva realmente como instrumento pedagógico e que auxilie o 
professor na prática de sala de aula, realizaremos uma reunião de análise das obras 
disponibilizadas para a escolha de 2011. 
3.  Essa reunião será realizada na Diretoria Regional de Ensino, com os Assessores 
de Currículo de cada área. Será analisada cada obra, utilizando os instrumentos de análises do 
PNLD. O objetivo é auxiliar cada professor a conhecer o livro e definir com clareza os critérios 
de escolha. 
4.  Para isso, convoco um professor de cada disciplina ( APENAS PROFESSORES 
DO ENSINO MÉDIO E EJA III SEGMENTO) para comparecer a esta Regional de Ensino, de 
acordo com o cronograma abaixo. O professor representante de cada unidade escolar será o 
multiplicador das informações para os demais professores na unidade escolar, para que juntos 
possam fazer a melhor escolha. 
5.  As escolas que já realizaram a escolha também devem enviar os seus 
representantes para participar da reunião, pois a escolha pode ser alterada até o dia 12 de junho. 
6.  Cronograma das reuniões, por disciplina, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 

• Quarta-feira, dia 01 de Junho de 2011: 
Manhã – Língua Portuguesa 
Tarde – História 
 
 
 



• Quinta-feira: 02 de Junho de 2011: 
Manhã- Inglês 
Tarde- Geografia 

 
• Sexta-feira: 03 de Junho de 2011: 

Manhã – Matemática 
Tarde – Física 

 
• Segunda-feira: 06 de Junho de 2011: 

Manhã – Química 
Tarde – Biologia 
 

7.  Em caso de dúvidas, contatar com a Assessoria de Currículo, desta Diretoria de 
Ensino telefone 3411-5023. 
 
 

Atenciosamente, 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


