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Mem. nº 182/2021/DREJE/GAB /CIRC                                 SGD: 2021/27009/ 063452 

 

Araguaína, 20 de agosto de 2021. 

 

AOS DIRETORES ESCOLARES 

 

 

Assunto: Monitoramento de informações referentes ao Retorno das Atividades 

Educacionais presenciais no formato Híbrido. 

 

 

                      Senhor (a) Diretor(a), 

 

1. A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc), através 

da Diretoria de Gestão da Educação Básica está realizando o monitoramento do retorno das 

atividades educacionais presenciais no formato híbrido.  

2. A partir de hoje, 20/08/2021, será disponibilizado um link para as equipes 

escolares apresentarem as informações acerca do retorno das atividades educacionais 

presenciais no formato híbrido em tempo hábil. Este formato facilitará a atualização de dados 

observando os decretos e as especificidades de cada localidade, evitando assim, a 

sobreposição de informações.  

3. Portanto, solicitamos que o preenchimento do referido link aconteça 

impreterivelmente até o dia 23/08/2021 às 14 horas.  

4. As unidades que já retornaram as atividades educacionais presenciais no formato 

híbrido, deverão preencher no Google Forms apenas o item “Data do Retorno às atividades 

presenciais – híbrido” com a Data: 02/08/2021 e responderem o “N° de estudantes 

autorizados ao retorno presencial – híbrido”.  

5. As unidades escolares que NÃO retornaram as atividades educacionais 

presenciais no formato híbrido, deverão preencher “Justificativa objetiva do NÃO RETORNO 

às atividades presenciais – híbrido (2° Bimestre 2021)” e o item “N° do Decreto Municipal 

Suspensivo” enviando cópia do mesmo no campo Anexo. 
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6. Link do Google Forms: https://forms.gle/4oKhdtEDjQRMM2RKA  . 

5.  Ante ao exposto, coloco à Assessoria de Gestão Pedagógica e Educacional desta 

DREJE à disposição para eventuais esclarecimentos, pelo telefone: 3411-5014. 

 

 

                      Atenciosamente, 
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