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Araguaína, 01 de setembro de 2009. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: Encontro de Biologia. 

 
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 

1.   No dia 03 de setembro é o Dia do Biólogo. Sabemos que a Biologia é a 
ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente, além dos 
processos e mecanismos que regulam a vida. Desse modo, o profissional habilitado em 
Ciências Biológicas desempenha um papel fundamental nas áreas de Meio Ambiente, 
Educação, Saúde, Biotecnologia e Produção, atuando em instituições de ensino e pesquisa, 
órgãos governamentais, empresas públicas e privadas. 
2.   Sendo assim, a Diretoria Regional de Ensino, preparou um momento de 
encontro com os profissionais da área de Ciência e Biologia para discutirem, analisarem e 
refletirem sobre aspectos do trabalho e do perfil do profissional de Biologia nas unidades 
escolares. O encontro terá palestras, momentos de estudo, análise de dados, socialização de 
experiências e demonstração de atividades práticas de Biologia.  
 3.   Portanto, convocamos o profissional desta unidade escolar (SEDE) que 
leciona a disciplina de Ciências ou Biologia para estar presente no I Encontro dos 
Profissionais de Biologia de Araguaína que acontecerá no dia 03 de setembro das 8h às 
12h no CEM- POLIVALENTE CASTELO BRANCO, na Vila Aliança. Informamos que 
na ocasião será oferecido um café-da-manhã para os professores. 
4.   Informamos ainda que, cada unidade escolar deverá enviar apenas (01) um 
professor para o encontro. Caso haja mais de um professor que leciona Ciências ou 
Biologia, a escola selecionará apenas um para participar do encontro. Os critérios de 
escolha podem ser: 

• Maior carga horária; 
• O desempenho e o envolvimento nas atividades pedagógicas desenvolvidas 

pela escola; 
• Formação específica 

5.   É necessário confirmar o nome do participante e da escola para que 
possamos nos organizar. A confirmação pode ser feita através do fax 3411-5004. 
 

    
Atenciosamente, 

 

 
                                     LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

                       Coordenadora Regional do Ensino Fundamental e Médio 
 


