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Araguaína, 26 de abril de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES.

Assunto: Orientações – Atividades Educacionais Ano Letivo de 2021

Senhor (a) Diretor (a),

1. O ano letivo de 2020 foi de excepcionalidades, sobretudo, para as unidades de

ensino, dada a superação de desafios em relação ao período de suspensão e retomada das

atividades educacionais presenciais e não presenciais.

2. Assim, e tendo em vista o início do ano letivo de 2021, no próximo dia 3 de maio,

ressalto que o planejamento das ações escolares deve permear o diagnóstico cognitivo e

socioemocional dos estudantes, sendo fundamental a identificação das possíveis lacunas

decorrentes do distanciamento físico e seus impactos.

3. Dessa forma, a ressignificação dos espaços de aprendizagens priorizará o

acolhimento afetuoso como estratégia para a continuidade do desenvolvimento das

aprendizagens essenciais, dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

4. Informo que em decorrência do Seminário NTC: Aprendizagens Essenciais –

Planejando A Prática Pedagógica, que ocorrerá de 28 a 30/04/21, com a Equipe Diretiva

das unidades de ensino, faz-se necessária a realização da Formação Continuada dos

Professores no dia 27/04/2021, com respectivo planejamento nos dias 28, 29 e 30/04/2021,

numa ação coordenada pedagogicamente.

5. Ressalta-se que na semana de 03 a 07 de maio de 2021, as unidades escolares

devem realizar as seguintes atividades:

- Dia 03/04/2021 – Participar do Acolhimento a ser realizado pela SEDUC via

YouTube, que terá como público alvo as equipes das DREJEs, Equipes escolares, pais e

alunos;

- Entre os dias 04 a 07/05/2021 – Realizar acolhimento de servidores, pais e alunos,

elaboração dos planos das equipes e Biossegurança e entrega de roteiros de atividades;
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- Dia 07/05/2021 – Encaminhar para a assessoria pedagógica da DREJE o Plano de

Formação Inicial, relatório descritivo e respectivas evidências (adotar a mesma estrutura de

2019).

6. Anexo, encaminhamos o documento da Seduc elaborado pela Gerência Currículo e

Avaliação da Aprendizagem, Gerência do Ensino Fundamental e Gerência do Ensino Médio

com orientações para o planejamento e avaliação da aprendizagem 2021.

7. Informamos ainda que está previsto, iniciarmos junto às equipes específicas das

escolas, a multiplicação das formações ministradas pela SEDUC a partir do dia 10 de maio de

2021.

8. Ante ao exposto, coloco à Assessoria Regional de Gestão Pedagógica e Educacional

à disposição para eventuais esclarecimentos, pelo telefone: 3411-5014 e/ou (63) 99295-7868 -

Elizonar.

Atenciosamente,

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO
Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína
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