
Secretaria da Educação 
- Sistema de Gerenciamento Escolar 

3  - PROFESSOR 5  - SEOUC 6- 

Seu último aceno foi em 

   

Ptauo de (urso 

Cadastrar plano de curso  1  Planos de cursos cadaetradot 

Eixo:* Selecione aba<o.. 

tt0pÕ. - SClCÇlocç ADOOe.. 

Arlo /Série Selecione ab*Jxo..s- 

Turma selecionada,: 
Turma:* 

DisdpI:fla / 	Olncipinnelecooadas 
o 

Competências/ 
Habilidades: 

À 

SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO, JUVENTUDE TOCANTINS 

E ESPORTES GOVERNO DO ESTADO 

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N 
Palmas —Tocantins - CEP 77.001.910 
Tel: +55 63 3218 140011419 

www.seduc.to.gov.br  

   

    

SGD 2021/27009/060536 

Mem. n° 159/2021 /GABSEC/CIRCULAR/SEDUC 

Palmas, 12 de agosto de 2021. 

Aos Diretores Regionais de Educação, Juventude e Esportes 

Assunto: Orientações para preenchimento do SGE. 

Senhor(a) Diretor(a), 

1. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC apresenta o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo 
das etapas e modalidades da educação básica. A BNCC possui natureza normativa e alicerça-
se nas 10 competências gerais básicas para o desenvolvimento, que se desdobram em 
competências e habilidades específicas das áreas de conhecimento e componentes 
curriculares. 

2. Para alinhar o trabalho dos docentes da Rede Estadual de Ensino, no que se 
refere ao preenchimento do Plano de Curso, Plano de Aulas e do Diário de Classe, no Sistema 
de Gerenciamento Escolar - SGE, encaminho a Vossa Senhoria as orientações para o 
preenchimento dos campos que passaram por adequações, conforme a BNCC, bem como o 
Documento Curricular do Território do Tocantins - DCT/TO. 

a) Plano de Curso 

No campo "Competências/Habilidades" do Plano de Curso serão inseridas, da 
etapa do ensino fundamental, as habilidades de cada componente curricular. Para a etapa do 
ensino médio serão inseridas as competências específicas, por área de conhecimento, em 
todos os componentes curriculares, com exceção de Língua Portuguesa e Matemática, os 
quais serão preenchidos com as competências e habilidades específicas dos referidos 
componentes curriculares. A figura 1, a seguir, indica o campo com adequação. 
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b) Plano de Aulas 

No campo "Habilidade(s)/Objeto(s) de Conhecimento" do Plano de Aulas 
serão inseridos o(s) código(s) alfanumérico(s) da(s) habilidade(s) e o(s) objeto(s) de 
conhecimento abordados ou a serem desenvolvidos no planejamento curricular das aulas. A 
figura 2, a seguir, indica o campo com a adequação. 

Figura 2 
secreta na aa auaçao 

T"A""SGE  — Sistema de Gerenciamento Escolar 
PkO1fSSOR 5 -  Sl:DUC (. RELAtÓRIOS O AJUDA iO SAIR 

Seu último 	foi m 03/08/2021 
082S4 

Plano de Aulas 

i:ad,,str.ir plano de .jul., 	Planos de aulas cadastrados 

e) Diário de Classe 

No 	campo 	"Descrição 	das 	Habilidades/Objetos 	de 
Conhecimento/Metodologias" do Diário de Classe serão inseridos apenas o(s) objeto(s) de 
conhecimento ou atividade proposta, quando for o caso, selecionando para a(s) aula(s) a(s) 
qual(is) são referenciados. A figura 3, a seguir, indica o campo com a adequação. 
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Campos obrigatórios: 

3. 	Diante do exposto, reitero a necessidade de rigorosa atenção ao preenchimento 
dos formulários e coloco a Gerência de Currículo e Avaliação da Aprendizagem à disposição 
pelo telefone 3218-6132 ou pelo e-mail: gaaseduc.to.gov.br. 

Atenciosamente, 


