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Mem. nº190/2021DREJE/GAB /CIRCULAR                         SGD 2021/27009/066760 

 

Araguaína, 30 de agosto de 2021. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Levantamento de informações para o Encontro Formativo - Agenda de 

Aprendizagem 2021. 
 

 

 Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

 

1.              Considerando que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - Inep publicou uma Portaria confirmando a realização do Saeb em 2021, a 

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – SEDUC, estará promovendo a “Agenda de 

Aprendizagem 2021”, que objetiva promover um conjunto de ações pedagógicas 

coordenadas e planejadas, intersetorialmente, com a finalidade de amenizar os impactos no 

fluxo escolar e os déficits na aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual, frente 

às limitações impostas pelo contexto pandêmico e as condições suscetíveis de 

desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

 

2.           Dessa forma, com o objetivo de formar as equipes diretivas das Unidades 

Escolares serão realizadas ações focalizando os componentes do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, buscando, como efeito, melhorias dos 

indicadores educacionais.  

 

3. Assim, para a construção de uma proposta e organização da logística de 

formação, solicitamos que os servidores pertencentes á equipe gestora (Diretor, 

Coordenador Pedagógico (CP), Coordenador de Apoio Pedagógico (CAP), Coordenador de 

Programas e Projetos (CPP) e Orientador Educacional), realizem o preenchimento do 

formulário de inscrição através do link: https://forms.gle/wKt8vZVD5j8VbKUT9, até às 14 

horas do dia 01 de setembro de 2021.  

 

4.           Reforçamos que o preenchimento deste levantamento é muito importante para 

o planejamento e oferta do encontro formativo da “Agenda de Aprendizagem 2021”, por  
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isso contamos com o apoio, mobilização e acompanhamento desta demanda pelo(a) 

diretor(a) escolar. Posteriormente será encaminhado Memorando com mais informações e 

orientações a respeito da referida ação. 

 

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

da Aprendizagem à disposição para mais esclarecimentos e/ou informações, por meio do 

telefone 3411-5014 e 99221-0624 (Karine Moreira) ou e-mail: curriculo-

araguaina@seduc.to.gov.br.   

 

                      Atenciosamente, 
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