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Ofício. nº 0377/2011/ DREA/CIRCULAR               
 

Araguaína, 20 de setembro de 2011 

 

Ao (a) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 

 

Assunto: Justificativa da Ausência dos Professores no Encontro Pedagógico. 
  

 

 

  Senhor (a) Diretor (a) 

 

 

1.  O Dia Pedagógico, realizado na DREA, pelos Assessores de Currículo da Língua 

Portuguesa e de Matemática, com os professores do 9º ano, teve como objetivo discutir, 

analisar e orientar os professores no que diz respeito aos indicadores do SARE, SALTO e 

IDEB, além de refletir e analisar sobre a aplicabilidade do REFERENCIAL CURRICULAR, 

como documento orientador do planejamento e da aula do professor.  

2.  O encontro serviu ainda para subsidiar o trabalho a ser feito, no IV bimestre, 

pelos assessores de currículo, no que se refere ao monitoramento das disciplinas de Língua 

Portuguesa e de Matemática.  

3.  Agradeço ao apoio e incentivo recebido de Vossa Senhoria, junto aos 

professores, para que a participação fosse efetiva e significativa. Infelizmente, alguns 

professores, de certas unidades escolares, faltaram, não comparecendo a nenhum período e/ou 

compareceram parcialmente, ou seja, vieram apenas em um dos períodos. Por isso, segue, em 

anexo, a lista, por escola, dos professores que faltaram integral ou parcialmente.  

4.  Solicito a Vossa Senhoria que encaminhe à Assessoria de Currículo, desta 

Diretoria, a justificativa de ausência do professor no referido encontro. Para conhecimento do 

nome do professor que faltou, contatar com a Assessora de Língua Portuguesa, Sandra 

Valéria e o Assessor de Matemática, professor Izaumir, através do telefone 3411-5023. As 

justificativas devem ser enviadas até o dia 28 de setembro de 2011.  

5.  O nosso objetivo é unir esforços para sanar deficiências, aprimorar 

conhecimentos e práticas e trocar experiências, para  juntos alcançarmos o resultado, que todos 

almejamos: a aprendizagem dos alunos. 

 

   Atenciosamente, 

 
 
 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 


