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OFICIO/DREA/CRED/CIRCULAR Nº 038/2010 
 

                        
                       Araguaína, 28 maio de 2010. 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Entrega de Sistemática 
 
 
                 Senhor (a) Diretor (a) 
 
  
1. O Programa Se Liga e Acelera trabalha com a proposta pedagógica de corrigir a 

distorção idade/série por meio de uma metodologia dinâmica, com o fim de fortalecer o 

trabalho voltado para a compreensão significativa da leitura e escrita.  

2. Para isso faz-se necessário um acompanhamento diário e sistematizado. Uma das 

maneiras de organizarmos este trabalho de modo que as informações obtidas no 

acompanhamento não se percam é através das fichas e relatórios exigidos pelo programa. 

As fichas de acompanhamento e os relatórios servem para organizar, direcionar e refletir 

sobre a prática docente e de toda a equipe, visando sempre à melhoria da qualidade do 

ensino oferecido e a aprendizagem do aluno. 

2.  Lembro a Vossa Senhoria que a entrega das Fichas de Acompanhamento e 

Relatórios deverão ser entregues no quinto dia útil de cada mês. É de suma importância 

o encaminhamento em tempo hábil dos documentos solicitados, para que  possam ser  

cumpridas as etapas estabelecidas pelo referido Programa. 

3.    Segue em anexo os documentos que deverão ser encaminhados para a equipe do 

Programa Se Liga e Acelera na DRE. 

4.   Maiores informações no telefone (63) 3411 – 5019. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 

 



            

 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – PROGRAMA SE LIGA E ACELERA/2010 
 
 

ANUAL TRIMESTRAL MENSAL 

Perfil do Atendimento - Escola Relatório do Diretor de Escola I Acompanhamento Mensal I 
Perfil da Turma I -  Ficha de Leitura e Escrita I 
Resultado Final II - - 

- - - 
 


