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Mem. nº 196/2021/DREJE/GAB /CIRCULAR                           SGD 2021/27009/067996 

 

Araguaína, 31 de agosto de 2021. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Instrumento diagnóstico sobre o trabalho docente (Planejamento, Regência e 

Avaliação) 
 

 

 Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

 

  
1.             Com foco no aperfeiçoamento dos professores regentes das unidades 

escolares, desde o início do ano letivo de 2021 foram realizados encontros formativos acerca 

do Planejamento Docente e do Reordenamento Curricular. De modo a dar continuidade a esse 

processo formativo, subsidiando o planejamento e a avaliação da aprendizagem, balizados na 

BNCC e no DCT, que articula as habilidades afins, garantindo a progressão do processo de 

aprendizagem em todos os componentes curriculares, os técnicos da Assessoria de Currículo, 

Formação e Avaliação da Aprendizagem da DREJE acompanharão, junto à coordenação 

pedagógica de cada unidade, a produção de planos de aula e de roteiros de estudo elaborados 

pelos professores. 

2.  Para tanto, enviamos anexo ao memorando o Instrumento diagnóstico sobre 

o trabalho docente (Planejamento, Regência e Avaliação). Em formato eletrônico, o 

formulário deverá ser preenchido pelos coordenadores pedagógicos responsáveis pelo 

acompanhamento ao planejamento docente (um por escola), com atenção às especificidades 

de cada uma das etapas e modalidades ofertadas. 

3.  Após a realização do preenchimento do formulário, e do envio dos planos e 

roteiros de estudos (por amostragem) solicitados no instrumento, a Assessoria de Currículo 

realizará devolutivas aos coordenadores pedagógicos de modo a colaborar com os docentes na 

realização do planejamento docente em cada uma das Etapas e Componentes Curriculares.  

4.             Informamos que o link para preenchimento do diagnóstico estará disponível até 

o dia  17 de setembro de 2021 às 14 horas. Link de acesso: 

https://forms.gle/exTo5b6XwdpejHgL8  
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5. Reforçamos ainda que o formato dos Planos de Aula e Roteiros de Estudo 

deverá ser em Documento WORD, facilitando assim a inserção de devolutivas no corpo dos 

documentos anexados no formulário pelos Assessores de Currículo. 

  

6.             Ante o exposto, colocamos os Assessores de Currículo, Formação e Avaliação 

da Aprendizagem à disposição para eventuais esclarecimentos por meio do e-mail: curriculo-

araguaina@seduc.to.gov.br e ou telefone 63 3411-5021. 

                         

 

 

                                   Atenciosamente, 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína 
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