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Ofício nº 125/2010/DREA/GAB/CIRCULAR 

 
Araguaína, 26 de outubro de 2010. 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 
Assunto: Formação Continuada Se Liga Tocantins e Acelera Brasil 
 
 
            Senhor (a) Secretário (a),  
 
 
1. Nos dias 11 e 12 de Novembro de 2010, acontecerá a capacitação para 
professores, supervisores e coordenadores dos Programas Se Liga Tocantins e Acelera 

Brasil. A capacitação acontecerá na sala de reuniões da Diretoria Regional de Ensino no 
2º piso, das 8h às 12h e de 14h às 18h. É importante a participação de todos os 
envolvidos no processo, para que possamos alcançar as metas estabelecidas e assim 
encerrar as atividades letivas de 2010, com sucesso. 
2. As fichas de Acompanhamento Mensal, de Leitura e de Escrita referentes ao mês 
de outubro, devem ser entregues até o dia 03 de novembro de 2010. 
3. No período de 28 de Outubro até o dia 03 de Novembro de 2010, deverá ser 
realizada a aplicação da 3ª avaliação do programa Se Liga. As orientações para a 
aplicação e correção das avaliações deverão ser feitas de acordo com os critérios dos 
descritores. Esse período é destinado à aplicação, correção, preenchimento do quadro I 
pelo professor e do quadro II pelo supervisor do programa e deve ser encaminhado a 
esta Diretoria Regional de Ensino, impreterivelmente, até o dia 08/11/2010 para que os 
dados sejam analisados pela equipe durante a formação. 
4.      O custeio das despesas para a vinda dos participantes é de responsabilidade de 
cada Secretaria Municipal de Educação. 
5. Solicito, a Vossa Senhoria, empenho para cumprir os prazos estabelecidos. 
 
 
            Atenciosamente, 

 

 
                                      ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 

                 Diretora Regional de Ensino 


