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Ofício nº 079/2010/DREA/CRED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 29 de outubro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Reunião com Professores da EJA III segmento 
 
            Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
 
1. Chegando à reta final de mais um ano de trabalho, temos muitos motivos para nos 
orgulhar de nosso trabalho e de nossos esforços e, principalmente das nossas conquistas. 
Dentre elas, podemos citar o avanço que tivemos com os alunos da EJA III segmento. 
2. Sabemos que o público atendido pela EJA tem características peculiares que necessitam 
de maior atenção, esforço e compromisso da equipe, além das metodologias diferenciadas, para 
realizar sempre o melhor em prol da aprendizagem dos alunos. Conhecemos o trabalho 
realizado por essa Unidade Escolar e parabenizamos toda a equipe pelo que já foi realizado em 
2010. 
3. Diante disso, e tendo em vista que temos mais de 30(trinta) dias letivos ainda em 2010, 
não devemos descuidar em oferecer o melhor e buscar as soluções para os problemas 
detectados, que podem ser sanados com a devida intervenção, planejamento e execução de 
ações, que resultarão na aprendizagem dos alunos. 
4. Sendo assim, convido os professores de Física, Química e Matemática que atuam na 
modalidade EJA III Segmento nas escolas de Araguaína, para participar de uma reunião na sala 
de reuniões da DRE com o objetivo de planejar atividades para o IV bimestre. As disciplinas 
que serão envolvidas nesse planejamento foram selecionadas mediante os dados do SARE. De 
acordo com o SARE as disciplinas  de Física, Química e Matemática apresentam-se como 
disciplinas em que os alunos da EJA apresentam maiores dificuldades.  
5.  A reunião seguirá o seguinte cronograma: 
A – dia 04 de novembro de 2010 – das 13h às 17h – Química 
B- dia 05 de novembro de 2010 – das 13h às 17h – Matemática e Física  
 

 
 
           Atenciosamente, 

              
 
 
    

RANIERI RODRIGUES LEAL 

Coordenador Regional de Educação na Diversidade 
 


