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Ofício nº 139/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
                                                                                    

        Araguaína, 14 de abril de 2011. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Cursos em Tecnologia aos professores da Rede Pública Estadual de 
Ensino. 
                  
  Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.        Considerando a política, da Secretaria de Estado da Educação, de oferecer cursos 
em tecnologias aos professores da Rede Pública Estadual de Ensino, com o objetivo de 
fortalecer o trabalho pedagógico em sala de aula, informamos que a SEDUC, em 
parceria com a SEED – Secretaria de Educação à Distância, ofertará às escolas da Rede 
Estadual de Ensino que possuem laboratório de informática os seguintes cursos: 
2.       Introdução a Educação Digital 40 horas - (iniciação à informática aplicada à 
educação, para professores com ou sem noções básicas de informática, o curso terá três 
encontros presenciais). 
3. Ensinando e Aprendendo com as TIC 100 horas - (para professores com 
noções básicas de informática e navegação na internet, o curso terá quatro encontros 
presenciais). 
4. Elaboração de Projeto 40 horas - (para professores com noções básicas de 
informática e navegação na internet, o curso terá três encontros). 
5. Solicitamos aos Gestores que divulguem estes cursos em suas unidades escolares 
e providenciem as inscrições dos professores e coordenadores interessados em participar 
dos cursos citados. Estas inscrições deverão ser encaminhadas ao NTE – Núcleo de 
Tecnologia da Educação até o dia 29/04/2011. 
6. Informamos que segue, em anexo, planilha com o número de vagas por escolas e 
a Ficha de Inscrição. As inscrições podem ser impressas ou enviadas para os emails: 
ntearaguaina@seduc.to.gov.br, edemarcarol@gmail.com ou 
claudemir41@hotmail.com.  Observação: não se esqueçam de marcar na ficha de 
inscrição a opção do curso desejado. Maiores informações no NTE, ou pelo telefone 
3411-5027, com Claudemir ou Edemar. Informações sobre os cursos no site 
www.ntearaguaina.blogspot.com. 
              

               Atenciosamente,  
                                                   

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 


