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Ofício nº.  253 /2019/DREA/GAB/CIRCULAR                 SGD: 2019/27009/116758 

Araguaína, 30 de outubro de 2019. 

Às Unidades Escolares 

Assunto: Programa Formação pela Escola. 

 Senhor (a) Diretor (a), 

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes em parceria com a Diretoria 

Regional de Educação de Araguaína, iniciou em outubro o 6º período de vinculação do 

curso Formação pela Escola. O Módulo ofertado é: CONTROLE SOCIAL PARA 

CONSELHEIROS - CSC. 

2. Informamos que o Curso trata do acompanhamento e controle social em relação às 

políticas públicas educacionais, abrangendo os principais programas de financiamento do 

FNDE. Apresenta o controle social e a atuação do CACS Fundeb, o acompanhamento do 

conselho da alimentação escolar, dentre outros. E ainda de questões relacionadas com o 

exercício da cidadania e da atuação do cidadão como conselheiro e até fiscal do bom uso dos 

recursos públicos para educação. 

3.  Reforçamos que o público alvo que deverá participar (prioritariamente e 

majoritariamente) dos estudos dos módulos temáticos, são os agentes públicos que lidam com 

os programas e ações financiados pelo FNDE. Para atender esta demanda, os cursistas 

deverão ser: Diretores de escolas, Membros da Associação de Apoio das escolas, Membros do 

Fundeb, Membros do CAE (Conselho de Alimentação Escolar), Secretário de Educação, 

Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Professores.  

4. Segue em anexo o formulário de inscrição para preenchimento dos dados dos 

servidores que pretendem participar do curso, o qual deverá ser encaminhado para esta 

regional impreterivelmente até o dia 06.11.2019, em documento Word, para o endereço 

eletrônico: formacao-araguaina@seduc.to.gov.br.  

5. Lembramos que o curso acontecerá na modalidade presencial (02 encontros) e à 

distância. As datas dos encontros serão informadas posteriormente. 

6. Ante ao exposto, coloco a Coordenadoria de Gestão Pedagógica e Educacional à 

disposição para esclarecimentos complementares com o Assessor de Currículo José Alcione 

pelo telefone 3411-5021. 

. 

Atenciosamente, 
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