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Senhor (a) Diretor (a), 

 

Nos dias 14 e 15 de março de 2008 acontecerá o décimo seminário da APLITINS em 
Araguaína. Convidamos a todos os professores para participarem conosco de dois 
dias de palestras e workshops com profissionais de renome. Presenças garantidas 
como Sara Walker (British Council), Jorge Teixeira (Longman), Lea Caldas (Macmillan) 
e Roberta Orlando de Deus (SEDUC/Aplitins). Está previsto também uma round table 
com o tema “Rumo da Educação no Tocantins”, para tratarmos das estruturas 
curriculares e os anseios dos professores com relação a elas. Para essa mesa 
redonda teremos a participação de representante da SEDUC, UFT e Professores da 
Rede Pública Estadual.  
O tema do encontro: “Developing Autonomy: A key to a successful career”. Local: 
Auditório do SENAI (antigo auditório da FIETO), Avenida Dom Emanuel, 1347, a partir 
das 07:30h. 
Terão desconto de 50% nas mensalidades atrasadas, os associados que participarem 
do seminário. Teremos ainda, sorteio de materiais doados pelas editoras, que servirão 
de ferramentas importantes a prática pedagógica em sala de aula. Não percam a 
oportunidade de atualizarem-se e também ampliar seus conhecimentos no que diz 
respeito às novidades que estamos preparando com muito carinho para vocês. 
Pedimos aos gestores que se organizem para liberar os professores de Língua Inglesa 
que atuam nas modalidades de ensino médio, ensino fundamental, EJA e demais 
modalidades onde haja essa disciplina, para que possam participar do encontro. 
Estamos comprometidos com o sucesso do ensino-aprendizagem de nossos alunos, o 
que nos motiva a trabalhar com afinco para que encontros desse porte cheguem até 
os professores, para que eles levem as estratégias aprendidas ao foco principal: os 
alunos. 
Certos de que os gestores também estão comprometidos, antecipamos nossos 
agradecimentos e pedimos que divulguem e propiciem a participação.  
Com relação à ajuda de custo, se houver disponibilidade de recursos, a escola pode 
fornecer ajuda ao professor participante. Caso contrário, o professor, que também é 
comprometido com sua formação, arcará com as despesas. Contatos: 3411 5009/9232 
0619. Rosana Morales – Assessora de Currículo e Aplitins Vice-President. 
 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 


