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Mem. nº 211/2021/DREJE/GAB /CIRC                              SGD 2021/27009/075889 

 

Araguaína, 27 de setembro de 2021. 

 

Às Unidades Escolares 
 

Assunto:  Agenda da Aprendizagem 2021 - Encontro Formativo para os docentes de 

Língua Portuguesa e Matemática das turmas (2° ano, 5° ano, 9° ano e 3ª série EM) 
 

 

Senhor(a) Diretor(a), 

 

 

 

1.              Considerando que a Portaria MEC/INEP n° 250, de 05 de julho de 2021, 

estabeleceu as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no 

ano de 2021 e que há a necessidade de realizar a Agenda de Aprendizagem 2021 para 

professores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as) com foco nos descritores do Saeb, a 

Assessoria de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem realizará encontros 

formativos entre os dias 29 de setembro e 07 de outubro de 2021. 

2.  A formação será realizada em encontros por etapa e componente curricular, 

contemplando professores e coordenadores pedagógicos, organizados nos seguintes grupos:  

 Local: Escola de Tempo Integral Jardenir Jorge Frederico no Setor Maracanã – Araguaína  

Horário: 08h às 12 h / 14h às 18h 

Data Público-alvo 

29/09/2021 

(quarta-feira) 

Professores e coordenadores de 2º e 5º anos do Ensino Fundamental: 

Matemática e Língua Portuguesa 

29/09/2021 

(quarta-feira) 

Professores e coordenadores do 9º ano do Ensino Fundamental: Língua 

Portuguesa 

30/09/2021 

(quinta-feira) 

Professores e coordenadores do 9º ano do Ensino Fundamental: 

Matemática 

06/10/2021 

(quarta-feira) 

Professores e coordenadores da 3ª série do Ensino Médio: Língua 

Portuguesa 

07/10/2021 

(quinta-feira) 

Professores e coordenadores da 3ª série do Ensino Médio: Matemática 

 

3.   Informamos que os professores modulados tanto no 9° ano do ensino 

fundamental como na 3ª série do Ensino Médio participarão somente do encontro formativo 

destinado ao Ensino Médio, nos dias 06 e 07 de outubro de 2021, assim como o coordenador 

de cada unidade selecionará um único dia para participar da formação junto com os 
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professores, levando em consideração a etapa em que os indicadores da unidade precisam de 

maior atenção. 

4.   Informamos ainda que em virtude da mudança de sistema de pagamento de 

diárias por parte da SEDUC, a diária para deslocamento até a Sede dos servidores lotados nas 

escolas dos municípios deverá ser custeada com recursos da Gestão Compartilhada.  

5.   Ante o exposto, coloco a Assessoria de Gestão Pedagógica e Educacional à 

disposição para eventuais esclarecimentos pelos telefones: 3411-5014 / 99295-7868 (Elizonar 

Dias). 

 

 

                      Atenciosamente, 

 

 

 

 

 


