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Mem. nº 186/DREA/GAB /CIRCULAR                                 SGD 2021/27009/ 064593 

 

 

Araguaína, 24 de agosto de 2021. 

 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Orientações sobre a aplicação do Bloco de Aulas de Educação Ambiental: 

Queimadas/2021. 

 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1.   A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, acolhendo a iniciativa do 

Governo do Estado do Tocantins, integra e atua no Comitê Estadual de Combate a Incêndios e 

Controle de Queimadas - Comitê do Fogo instituído pelo Decreto no 645, de 20 de agosto de 

1998, sendo responsável no Plano de Trabalho pelas ações de Educação Ambiental, no que se 

refere ao Bloco de Aulas de Educação Ambiental: Queimadas. Assim, conforme realizado 

em 2020, essa iniciativa terá continuidade em 2021, por meio do uso de Material Didático e 

Planos de Aulas que são apoios pedagógicos para estudos não presenciais e/ou presenciais na 

Educação Básica (Material Didático e Planos de Aulas seguem em anexo). 

 

2.  De modo a orientá-los em relação à aplicação do Bloco de Aulas de Educação 

Ambiental: Queimadas/2021. CONVOCAMOS um (1) Coordenador Pedagógico por escola 

(que seja referência na Coordenação das ações de Educação Ambiental: Queimadas), para um 

Encontro Informativo a ser realizado no dia 26 de agosto de 2021 (quinta- feira), às 15 

horas, via Google Meet: https://meet.google.com/dvy-gtrp-gwm. 

 

3.   As Unidades Escolares, pela atuação dos Coordenadores Pedagógicos serão 

responsáveis por orientar os docentes: no planejamento, possíveis adaptações e 

monitoramento da aplicação do Bloco de Aulas- Queimadas, que deve acontecer nos meses de 

agosto, setembro e outubro (1ª quinzena). A unidade escolar poderá optar por material ou 

aulas diferenciadas e/ou adaptar o material didático do bloco, devendo informar com 

antecedência e enviar o material e plano para compor relatório. 

https://meet.google.com/dvy-gtrp-gwm
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4.   Informamos que ao final da aplicação do Bloco de Aulas- Queimadas, cada 

Unidade Escolar deverá preencher o formulário (Instrumento de Monitoramento) e enviar 

para a Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína até o dia 15 de 

outubro de 2021, através do link: https://forms.gle/MPtYUwctJG9fR29k9. 

 

5.  Ante ao exposto, coloco à Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da 

Aprendizagem desta DRE à disposição para eventuais esclarecimentos, pelos telefones: 3411-

5014/ 99244-1279 (Nilciane Ribeiro). 

 

                       Atenciosamente, 

 

 

 

https://forms.gle/MPtYUwctJG9fR29k9

