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Memo. nº  49 /2020/DREA/GAB/CIRCULAR                       SGD 2020/27009/016093 

 

Araguaína, 02 de março de 2020. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES  

 

Assunto: Capacitação PNAE 2020. 

 

 

                   Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.            A Secretaria da Educação  Juventude e Esportes reconhece que a alimentação 

deve  chegar ao aluno da forma mais saudável possível, suprindo suas necessidades 

nutricionais, no período de permanência do mesmo  na escola e ainda,  contribuir  para 

a  produção  de conhecimentos e  para  o  desenvolvimento de  práticas educativas contínuas. 

2.  Assim, considerando a importância do Programa de Alimentação Escolar e a 

execução do mesmo na escola, bem como o cumprimento do Plano de Ação do Setor de 

Alimentação desta Diretoria Regional de Educação. 

3.            Convocamos   os   Servidores  que  cumprem  a  função  de  Coordenador 

Administrativo e Financeiro e o Auxiliar de Apoio Escolar (responsáveis pela Alimentação no 

ambiente Escolar), para uma capacitação que será realizada nos dias  11 e 12 de Março de 

2020, na Diretoria Regional de Educação localizada na Rua dos Engenheiros, nº 337, Setor 

Jardim Paulista, piso 02, das 08h às 18h com intervalo para o almoço. Para escolas da sede a 

referida capacitação será realizada dia 11 de Março de 2020. Para as escolas dos municípios 

jurisdicionados a está Diretoria Regional a referida capacitação será realizada dia 12 de 

Março de 2020.   
4.  As inscrições dos participantes deverão ser realizadas no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScslSCNUlqTojbZ5o3XHriCfixJWNlxOIaDtDn

BQ7oqsQXv5g/viewform?vc=0&c=0&w=1 até o dia 09 de Março de 2020 

impreterivelmente. 

5. Ante ao exposto, colocamos a Equipe Técnica da Alimentação Escolar à 

disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas, por meio do telefone 3411-5015. 

 

 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 
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