
CIPAL MUNICIA 

PREFEITURA DE, 
MOZARLANDIA 

Nasce uma nova maneira de governar ADM. 40* 
-2024 MOZARLANDIA STADO DE ooAS 

ce uma nova maneira de governar 

OFICIO N° 019 

Mozarlândia. 07 de fevereiro de 2022 

Ilustríssimo Senhor 
VALDIVINO NASCIMENTO 
Presidente do Conselho Municipal de Educação 

Assunto: Matriz Curricular 

Conselho a adesão da nova Matriz Curricular para o Ensino Fundamental ll, em 

consonância com as orientações advindas da Superintendência do Ensino 

Fundamental (anos finais) com a implementação, contorme apresentada nos anexos, 

de uma disciplina especifica para Redação: Leitura eProdução Textual, sendo uma 

aula por semana, uma disciplina específ+ca para Matemática Financeira, também 

uma aula por semana e ainda, a troca do Ensino Religioso para a disciplina Estuddo 

Orientado, sendo esta última apenas para as turmas de 8° e 9" ano. Na oportunidade 

encaminho, também para apreciação, algumas orIentaçðes especificas para as turmas 

do Fundamental 1, dentre elas no que diz respeito a garantia de modulação de 40 

horas aos professores dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, expedidas 

A par de cumprimentá-lo, 
sirvo-me do presente para apresentar a este 

pelo mesmo órgão acima citado. 

Sem mais para o momento, retero protestos de elevada estima e 

apreço. 

Atenciosamente, 

Rozangela da Silva Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação 

KOZCngela da Silvdt 

Rua São Paulo, S/N°, Centro Mozarlândia-GO CEP 76.700-000 

E-mail: 
administracao@mozarlandia.go.gov.br Telefone: (62) 3348-6333/ 3348-6046 
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Oficio N° 033/2022 Mozarländia, 22 de Fevereiro de 2022. 

ILMO. SR 

VALDIVINO PEREIRA NASCIMENTO 
Mozarländia/Go 

ASSUNT0: Oficios sem resposta 

A Secretaria Municipal de Educação, vem por meio deste, solicitar a 

resposta dos oficios encaminhados ao nobre Conselho Municipal de Educação 

que até a data de hoje, não obtivemos retono. São eles: Oficio 197/2021 de 01 de 

dezembro de 2021: Oficio 003/2022 de 11 de janeiro de 2022: Oficio 014/2022 de 24 

de janeiro de 2022: Oficio 019/2022 de 07 de fevereiro dee 2022: 

Ainda sirvo-me do presente para soícitar a substituição do conselheiro 

José Amilton da Siliva Braz (direto) pela diretora Márcia Helena da Siva, confome 

o oficio 192/2021 já encaminhado para este conselho na data de 24 de novembro 

de 2021. 

Sem mais para o momento. aguardo as respostas dos oficios acima 

citados. 

Rozangela da Silva Ribeiro 

Secretária Municipal de Educação 


