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Ofício n° 020/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 12 de fevereiro de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Encontro Pedagógico – Língua Inglesa  
 
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 

1.  Informo a Vossa Senhoria que a Diretoria Regional de Ensino de Araguaína, 
convoca os professores de Língua Inglesa da SEDE, independente de carga horária, para 
participarem de duas manhãs de palestras que acontecerá nos dias 22 e 23 de fevereiro de 
2010.  
  Solicito que a Unidade Escolar organize para propiciar a participação efetiva 
dos professores, uma vez que os temas a serem abordados e trabalhados neste encontro, são de 
interesse de todos. 
2.   As Unidades escolares dos MUNICÍPIOS jurisdicionados à DRE de Araguaína 
estão convidadas a participarem desse encontro e pedimos aos diretores que caso disponham 
de recurso, disponibilize a vinda de pelo menos um professor de Inglês. 
3.   Na manhã do dia 22 de fevereiro, teremos uma palestra com Wilson Liberato, 
com o tema “Uma Abordagem sobre a Pronúncia de Palavras da Língua Inglesa”.  
4.   A inscrição para a palestra é gratuita e todos os participantes receberão 
certificados e livros. Para esta palestra é necessário que o professor se inscreva através da 
Assessoria de Currículo com Rosana/Marlene ou Joelma, pelo telefone 3411 5023/5014/5003, 
dando o nome completo. 
5.  Na manhã do dia 23 de fevereiro, teremos uma palestra com Roberta Orlando 
de Deus (Richmond) com o tema “The book is on the table – um olhar sobre o livro 
didático”.  
6.   Em ano de escolha do livro didático de Língua Inglesa para 2011, esta palestra 
vem ao encontro dos anseios dos professores, que terão a missão de escolher o melhor livro 
para seus alunos, necessitando de orientações e sugestões para realizar uma boa escolha, com 
foco no ensino e aprendizagem significativos da Língua Inglesa.  
7.  Local do encontro: 

• Auditório da FIETO/SENAI, em Araguaína, nos dias 22 e 23 de 8h às 12h. 
8.  Maiores informações: Rosana Morales, Marlene e Joelma 3411- 
5023/5014/5003, 63 9232 0619. 
 

 
  Atenciosamente,  

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


