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Ofício Nº222/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 02 de maio de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 

Assunto: Orientações quanto aos Programas da Parceria SEDUC-IAS. 
 
 

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 
1. Conforme email recebido da Coordenadoria de Programas e Projetos do Ensino 
Fundamental, no dia 23/04/12, que trata da Parceria SEDUC/IAS, orientamos que o 
planejamento para as turmas dos Programas de Correção de Fluxo Se Liga e Acelera  Brasil  
seja a partir das Matrizes de Habilidades destes programas, utilizando o que for possível 
utilizar dos subsídios e sugestões já encaminhadas anteriormente.  
2. Para o Circuito Campeão, o trabalho continua com o planejamento a partir das 
Matrizes de Habilidades e o uso da Sistemática do Programa, utilizando destes instrumentos 
para detectar os pontos fracos no ensino e aprendizagem, realizando dessa forma as 
intervenções necessárias a este  processo.  
3. Informamos, ainda, que em virtude das orientações do MEC, quanto ao Ciclo de 
Alfabetização de 1º ao 3º anos e a não reprovação já aprovada pelo Conselho Estadual de 
Educação para o 1º e 2º ano, faz-se necessário o acompanhamento do desenvolvimento das 
habilidades destes alunos por eixos temáticos. Os Instrumentos para Avaliação destes alunos 
já estão sendo inseridos no SGE, denominados Matrizes de Avaliação, organizados por 
bimestre e serão utilizados do 1º ao 3º ano.  
4. Para o 1º e o 2º anos não será necessário utilizar notas, somente as matrizes de 
avaliação. Segundo orientação da SEDUC, para o 3º ano, até que o Conselho Estadual de 
Educação decida pela não reprovação, serão utilizadas nota e matrizes, pois precisamos 
acompanhar e fechar o Ciclo de Alfabetização. 
5. Estamos à disposição para dirimir possíveis dúvidas das unidades escolares. 
  

Atenciosamente,  

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 

 
 
 
 


