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                                                                                         Araguaína, 16 de Agosto de 2021. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES  

Assunto: Programa Formação pela Escola. 

  Senhor (a) Diretor (a), 

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes em parceria com a Diretoria Regional de 

Educação, Juventude e Esportes de Araguaína, inicia em agosto o 5º período de vinculação do curso 

Formação pela Escola. O Módulo ofertado é PAR - Plano de Ações Articuladas. 

2. Informamos que o Curso aborda sobre a compreensão do Plano de Ações Articuladas (PAR), 

para o cidadão acompanhar todas as suas etapas, desde o diagnóstico da situação educacional até a 

prestação de contas dos recursos utilizados, objetivando a melhoria da qualidade da educação nas 

redes educacionais de municípios, estados e Distrito Federal. 

3.  Reforçamos que o público alvo que deverá participar do estudo do módulo, será: Cidadãos que 

exerçam funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle social de recursos 

orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE, como profissionais de educação da rede 

pública de ensino, técnicos, gestores públicos estaduais, municipais e escolares, membros do comitê 

local do PAR e dos conselhos de controle social da educação (Conselho Municipal de Educação – 

CMM; Conselho Escolar – CE; Conselho de Alimentação Escolar – CAE; Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS/Fundeb) que atuam no segmento da educação 

básica e qualquer cidadão que tenha interesse em conhecer as ações e os programas do FNDE. 

4. Comunicamos que não haverá encontros presenciais diante das circunstâncias da 

pandemia. 

5.        Segue anexo o formulário de inscrição para preenchimento de dados dos servidores que 

pretendem participar do curso, o qual deverá ser encaminhado para esta regional impreterivelmente até 

o dia 20.08.2021, em documento Word, para o endereço eletrônico: formacao-

araguaina@seduc.to.gov.br.  

6. Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da 

Aprendizagem à disposição para eventuais esclarecimentos, por meio do celular/whatsapp (99238-

6624), falar com José Alcione. 

 

 

Atenciosamente, 
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