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Mem. nº 200/2021/ DREJE/GAB /CIRC                           SGD: 2021/27009/ 072299 

 

Araguaína, 15 de setembro de 2021. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto:  Encontro Formativo para Equipes Gestoras - Agenda de Aprendizagem 2021. 

 

 

 Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

 

1.              A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – SEDUC em ação conjunta 

com a Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes, estará realizando nos dias 21, 

22 e 23 de setembro de 2021 Encontro Formativo para Equipes Gestoras das unidades 

escolares. Esses encontros integram a Agenda da 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, convoco as equipes gestoras das Unidades Escolares (Diretor, 

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

Programas e Projetos (CPP) e Orientador Educacional), a participarem do referido encontro 

formativo.  

Pauta Formadores 

Indicadores Educacionais, Avaliações 

Internas, Avaliações Externas e Fluxo 

escolar. 

Celestina Maria Pereira de Souza 

Maria Aurileuda Freitas de Vasconcelos 

Cristiane Mireile Bazzo de Pina 

 

3.           Destacamos, para tanto, que o evento ocorrerá de forma escalonada, 

conforme cronograma e pauta em anexo, como medida de prevenção frente à crise 

sanitária que se tem enfrentado e com o intuito de evitar aglomerações.   

4. Informamos que em atendimento ao Decreto Municipal n° 068 de 18 de 

agosto de 2021, no Art. 11 no §3º: 
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(...) será obrigatório o controle de entrada permitindo o ingresso no evento 

somente dos frequentadores e usuários, imunizados com a vacinação de 

acordo com o plano de imunização estabelecido pela Secretaria Municipal de 

Saúde. Ficando terminantemente proibido a entrada de quem não vacinou com 

a 1ª dose. Para a comprovação será necessário que o participante porte 

consigo o cartão de vacina físico ou virtual através do Conecte Sus.  

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, 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes de Araguaína 
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