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Ofício nº 071/2010/DREA/GAB/CIRCULAR 

 
Araguaína, 27 de maio de 2010. 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Assunto: Entrega de Sistemáticas 

 
 Senhor (a) Secretário (a), 

 
1. Sabe-se que o Programa Circuito Campeão existe toda uma metodologia gerencial de 

acompanhamento, uma dinâmica sistemática de trabalho, com isso a equipe escolar não pode 

perder de vista as metas exigidas, primando sempre pela qualidade do ensino que oferece, para que 

os resultados sejam de sucesso em todos os aspectos. 

2.     Diante da proposta do Programa, informo que a escola deverá disponibilizar a vinda do 

coordenador pedagógico entre os dias 27 de maio a 1º de junho de 2010, à Diretoria Regional de 

Ensino para a entrega da Sistemática Mensal. A equipe do programa, juntamente com o 

coordenador responsável da UE, analisarão os documentos, propondo possíveis intervenções. 

3.       Informo ainda que os códigos das turmas estão  disponíveis no site da DRE.  A escola 

identificará suas turmas e códigos do 1° ao 5° Ano. 

4.  Solicito que sejam encaminhados os seguintes documentos: 

• Perfil do Atendimento II; 

• Perfil da Turma II; 

• Acompanhamento Mensal de janeiro, fevereiro, março e abril; 

• Ficha de Leitura e Escrita II, do mês de março e abril; 

• Resultado Bimestral II referente ao 1º Bimestre; 

• Relatório do Gestor e Coordenador Pedagógico. 

• Ficha de Habilidades Desenvolvidas dos Alunos do 1°Ano, referente ao 1° Bimestre 

5.     Lembro que no decorrer do período de janeiro a maio a equipe do Programa Circuito 

Campeão já vinha orientando os coordenadores quanto ao fechamento de cada sistemática mensal 

para que este trabalho não se acumulasse, tendo em vista também, que o gerenciamento dos 

resultados devem acontecer no final de cada mês, para que as situações críticas sejam trabalhadas 

em tempo hábil.  

 



 

 

 

6. Conto com o cumprimento das referidas datas, de já agradecemos o empenho de toda 

equipe escolar. 

 

 

            Atenciosamente, 
   
 
 
 
                                         ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 

                 Diretora Regional de Ensino 
 
 
 
 

 

 

     


