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Ofício n° 006/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 15 de janeiro de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: Agrupamento da Escolas 

 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

1.  Informo que estamos nos organizando para atender as escolas no tocante a 
monitoramento da Assessoria de Currículo em 2010. É de conhecimento de todos que o 
número de escolas que atendemos é grande, o que contribui na maioria das vezes com a não 
realização de um monitoramento mais freqüente e efetivo nas escolas, garantindo o contato do 
Assessor de Currículo para troca experiência a cerca da pratica didática e pedagógica com o 
Professor e Coordenador Pedagógico. 
2.   Desta forma precisamos unir esforços e viabilizar a organização do horário das 
horas atividades para que possamos otimizar  o uso deste tempo que é pequeno, mas bastante 
precioso para  o cumprimento da ação-reflexão-ação  da prática pedagógica, defendida no  
Projetos Político Pedagógico da unidade escolar.      
3.   Assim estamos encaminhando uma proposta para organização do horário de 
horas atividades por Pólo, conforme a relação de escolas em anexo. 
4.  O objetivo desta organização é melhorar o atendimento, pois deste modo em um 
monitoramento podemos atender os professor em grupos ao invés de atender individualmente 
escola por escola. A proposta de criação de Pólos para esta ação requer à seguinte organização: 
Exemplo: se as escolas do Pólo 01 decidirem organizar a Segunda-Feira para planejamento da 
área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, Terça-Feira - área de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias e na Quarta –Feira  área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, todas as 
escolas pertencentes a este Pólo organizarão seus horários obedecendo esta ordem.  
5.  Ressalto que é de suma importância estarmos atentos a dois aspectos para que 
tenhamos sucesso,  a troca de informações entre as escolas que fazem parte do mesmo Pólo 
para se manterem informadas quantos aos dias e horários estipulados para planejar,  
apresentação da referida proposta aos professores com intuito de se estabelecer uma 
negociação junto aos mesmos. 
6.   Elenquem por escrito as necessidades de cada um dos professores para ver a 
possibilidade de atendê-las no momento em que estiverem elaborando o horário. 
7.  Os registros dessas necessidades devem ser guardados, pois estamos 
programando uma oficina na DRE, após o inicio do ano letivo para discutir esta proposta e 
efetivá-la.   
 8.  Com uma rotina de trabalho mais organizado e menos estafante, tanto o 
professor quanto a escola saem ganhando. 
9.   Ressalto que a proposta apresentada não garante uma organização que atenda a 
todas as modalidades de ensino, para tanto no momento da elaboração será necessário 



priorizar, em casos que não for possível atender as modalidades de 6º ao 9º e Ensino Médio é 
importante atender pelo menos uma destas modalidades. 
10   Ressalto ainda que o encontro por área entre os professores de cada Pólo será 
apenas quando houver um trabalho coletivo junto ao Assessor de Currículo de cada área de 
conhecimento. Não estamos propondo que os professores planejem sempre juntos por Pólo, 
isto é inviável.  
 
     
     Atenciosamente, 
 

 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agrupamento das Escolas por Polo 

Pólo 01 Colégio Est. Campos Brasil, Colégio Est. Rui Barbosa, Colégio Est. Ademar Vicente Ferreira. Esc. Est. Manuel 
Gomes da Cunha 

Pólo 02 Col. Est. Sancha Ferreira, Esc. Est. João Guilherme Leite Kunze e Esc. Est. Dep. José Alves de Assis. 
Pólo 03 Ec. Est. Henrique Cirqueira, Col. Est. Profª Silvandira S. Lima e Esc. Est. Vila Nova. 
Pólo 04 Col. Est. Jorge Amado, Col. Est. de Aplicação, Esc. Est. Norte Goiano, Col. Est. Pré-Universitário e Esc. Est. 

Marechal Rondon. 
Pólo 05 CEM Aluísio, CEM Paulo Freire, CEM Castelo Branco e CEM Benjamim  
Pólo 06 Col. Est. Jardim Paulista, Esc. Est. Joaquim de Brito, Esc. Est. Welder de Abreu Sales e Esc. Est. Francisco Máximo 

de Sousa.  
Pólo 07 Esc. Est. Modelo e Esc. Est. Profº  João Alves Batista. 
Pólo 08 Esc. Est. Prof. Alfredo Nasser, CAIC – Jorge Humberto Camargo e Esc. Paroquial Luíz Augusto. 

 
Pólo 09 Col. Est. Adolfo Adolfo e Col. Est.  Guilherme Dourado.  


