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Ofício 345/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 24 julho de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Formação Continuada do 1º ao 5º ano para Professores 

 
 
Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1. Informo a  Vossa Senhoria   que  estamos    disponibilizando   o  material   para 

subsidiar a Formação Continuada de Professores que atuam no Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

ano: Circuito Campeão e Se Liga, prevista para dia 31 de julho de 2012.   

2. O coordenador  deverá elaborar  a pauta do encontro, fazer registro do relatório 

e da freqüência dos  participantes. Alguns  assuntos são  imprescindíveis  de  discussão: 

acolhida, análise   de  dados  de  junho de 2012,  freqüência  de  alunos  e  professores,  leitura,   

escrita e produção de textos, resultados    das  avaliações  bimestrais     da       escola, 

habilidades menos desenvolvidas pelos alunos ( referência matrizes de habilidades do IAS,  

Referencial Curricular e matrizes de avaliação do   1º   ao   3º ano,    cópia anexa. Discussões 

sobre o texto 1 do FOCO 2012, as competências para o século 21 e material     específico    de 

educação ambiental ( tema transversal).  

2. Os estudos   feitos no   Encontro, realizado nos dias 6 e 7 de julho, bem   como o 

material     do   FOCO   2012   darão    subsídio   aos   coordenadores   e    gestores      escolares 

para desenvolver o momento de estudo na escola. 

3. Para a Formação à distância ,contamos com os textos encaminhados pela Equipe 

do Instituto Ayrton Senna, denominado FOCO. Em 2012, receberemos seis textos para estudo e 

discussões, tendo como eixo temático O projeto Político Pedagógico e a Gestão Escolar. 

Considerando que as discussões permeiam  todas as  etapas do ensino, todos os profissionais da 

escola, das diferentes modalidades de ensino, poderão participar dos estudos. Cada texto deverá 

ter, no mínimo, 4 horas  para estudo  e discussões. A carga  horária prevista para cada texto não 

necessariamente deverá ser ininterrupta e presencial. O coordenador poderá distribuir os textos 

e reunir o grupo posteriormente nas reuniões pedagógicas para comentários e discussões. 
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4. O coordenador pedagógico e o gestor escolar são formadores de professores. 

Portanto, com muita motivação, deverão estudar e discutir com os professores, sensibilizar os 

profissionais para os problemas da educação e trabalhar juntos no desafio da melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem que tanto queremos. 

5. A equipe da DREA encontra-se à disposição para esclarecer dúvidas, pelos 

telefones  3411-5021, 3411-5014 e 9262 2564. 

 

 

Atenciosamente, 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


