Diretoria Regional de Educação de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320 Tel: +55 63 3411-5030/5032/5033

Mem. nº 027/DREJE/GAB /CIRC

SGD:2021/27009/011215

Araguaína, 07 de fevereiro de 2022.

ÀS UNIDADES ESCOLARES.

Assunto: Levantamento quantitativo de professores por área 2022.

Senhor(a) Diretor(a),

1.

A Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína, por meio

da Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem, estará realizando o
levantamento quantitativo de professores por área do conhecimento e componente curricular,
com o objetivo de planejar e promover encontros formativos e ações pedagógicas
coordenadas e planejadas, intersetorialmente, com a finalidade de amenizar os déficits na
aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual, frente às limitações impostas pelo
contexto pandêmico.

2.

Portanto, contamos com o apoio e a mobilização da equipe diretiva de cada

unidade escolar para que todos os professores preencham o instrumento diagnóstico,
disponível no link: https://forms.gle/YVptNGwBWoqawKYb6 , impreterivelmente até o
dia 10 de fevereiro de 2022.

3.

Ante ao exposto, coloco a Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da

Aprendizagem desta diretoria à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do
telefone (63) 3411-5014.
Atenciosamente,

Diretoria Regional de Educação de Araguaína
Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor Jardim Paulista
CEP 77.809-320 Tel: +55 63 3411-5030/5032/5033

ANEXO:

CRONOGRAMA DE EVENTOS INICIAIS DO ANO LETIVO 2022
Data

Atividades


24/01




25 a 28/01

31/01 a
04/02
07 a 10/02



Do dia 25 a 28 de janeiro, a Seduc realizará os ciclos formativos via
Youtube, como preparação para o início das aulas presenciais. A
formação é direcionada aos docentes, equipes das unidades de
ensino e das Diretorias Regionais de Educação, Juventude e
Esportes (DREs).
Simultaneamente será realizada a Agenda Pedagógica 2022 na
SEDE da DRE – Auditório da ETI Jardenir Jorge Frederico com
equipes diretivas.



Serão realizadas, nas escolas, formações para os professores e
demais equipes que atuam nas unidades de ensino.



Planejamento interno e o alinhamento do Plano Político Pedagógico
(PPP) das unidades de ensino.
Início das aulas do Ano Letivo/2022 com 100% de aulas
presenciais.


14/02

Retorno da Equipe Escolar às atividades - Equipe Gestora fazer o
acolhimento servidores na chegada à Unidade Escolar, às 7h.
Acolhimento da SEDUC para os servidores das regionais e escolas
via Youtub, às 8h.

Araguaína, 04 de fevereiro de 2022.

Assessoria Regional de Gestão Pedagógica e Educacional.

