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Memo. nº 164/2021/DREA/GAB/CIRCULAR                      SGD: 2021/27009/ 058643  

Araguaína, 09 de agosto de 2021. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

Assunto: Orientações sobre a FORMAÇÃO CONTINUADA 2021 

 

 

 Senhor (a) Diretor(a), 
 

 

 

1. A formação continuada para os profissionais da Secretaria da Educação, 

Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc), se constitui em um processo instrucional, 

permanente, e sistematizado, que tem como foco o aperfeiçoamento profissional de todos os 

servidores da Seduc. As ações têm como intencionalidade o desenvolvimento e qualificação 

das competências profissionais individuais e coletivas, a partir da oferta de iniciativas 

formativas, garantida a convergência com as diretrizes, demandas e finalidades da pasta. 

Neste contexto e tendo em vista as demandas internas das unidades escolares, a SEDUC 

orienta que as unidades escolares realizem as formações continuadas para as suas equipes 

escolares conforme o Calendário Escolar 2021 preconiza:  

 13 e 20 de agosto de 2021 

 17 e 24 de setembro de 2021 

 19 e 26 de novembro de 2021 

  
2. De modo a orientá-los em relação a efetivação do Plano de Formação, 

organização dos Dossiês Formativos e Certificação das formações que serão realizadas pelas 

escolas, CONVOCAMOS os Diretores Escolares e um (1) Coordenador Pedagógico por 

escola, para um Encontro Informativo a ser realizado no dia 10 de agosto de 2021 (Terça-

feira), conforme Público-alvo e Horários descritos abaixo: 

 ESCOLAS DA SEDE (Araguaína) – às 14h30min 

Link do Google Meet: https://meet.google.com/uya-yqhg-brc  

 ESCOLAS DOS MUNICÍPIOS– às 16h  

Link do Google Meet: https://meet.google.com/tec-bkjk-smx  
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3.   Ante ao exposto, coloco à Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da 

Aprendizagem desta DREJE à disposição para eventuais esclarecimentos, pelos telefones: 

3411-5014 / 99221-0624 (Karine Moreira) ou através do e-mail curriculo-

araguaina@seduc.to.gov.br . 

 

 

                    Atenciosamente, 
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