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Mem. no  33  /CIRCULAR/SEDUC  
Em Mde fevereiro de 2017. 

Aos Diretores Regionais de Educação 

Assunto: Documento Orientador n° 01 - Programa Educação Financeira nas Escolas — 
Uso de Material Didático, Formação de Multiplicadores e Professores, Orientações 
Pedagógicas e lista de distribuição de Materiais Didáticos 

Senhor (a) Diretor (a), 

1. Encaminho a Vossa Senhoria, para conhecimento e encaminhamentos 
internos e junto às escolas jurisdicionadas, o Documento Orientador n° 01, do Programa 
Educação Financeira nas Escolas, o qual passará a ser desenvolvido a partir do ano de 2017 
em todas as escolas de educação básica que ofertam do 10  ao 9° Ano do Ensino 
Fundamental e 1a, 2' e 3' séries do Ensino Médio. 

2. O Tocantins aderiu a esse Programa e tem sido referência desde a versão 
piloto em 2010, com 17 escolas no Ensino Médio, alcançando três premiações em nível 
nacional. Entre 2014 e 2017 houve ampliação do número de escolas para 76, cujo trabalho 
em sala de aula continuou sendo referência para outros Estados da Federação. 

3. A Educação Financeira faz parte do currículo da Educação Básica do Estado 
do Tocantins, em concordância com a Meta 11, Estratégia 11.6, do Plano Estadual de 
Educação -  PEE-TO e deve ser disseminado de forma transversal em sala de aula. Além 
disso, conta na Base Nacional Comum Curricular - BNCC como eixo integrador. 

4. Desse modo, a Seduc empreende algumas atividades de âmbito estadual, 
para garantir a universalização e manutenção dos bons resultados nesse Programa, dentre 
elas, cabe destacar: 

• Impressão do Material Didático do Programa para todos os alunos e 
professores da educação básica — 1° ao 9° ano e todas as séries do Ensino 
Médio Regular; 

• Oferta de formação aos multiplicadores (parceria com UFT); 
• Oferta de formação a todos os professores participantes do programa. 

5. 	Na oportunidade, informo que as DREs receberão os  Kits  de Materiais Didáticos a 
serem distribuídos nas escolas de sua jurisdição, conforme lista do anexo II, devendo os 
multiplicadores, acompanhar o trabalho junto às escolas, garantindo número de  kits  
compatível com o número de alunos e professores, observando ainda, a necessidade de 
remanejamento entre escolas e reserva técnica na DRE, bem como 01(um)  kit  para cada 
multiplicador. 
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6. Para dar prosseguimento às atividades técnicas, solicito a Vossa Senhoria a 
relação nominal, atualizada, dos multiplicadores e assessores de currículo que darão 
suporte às escolas no Programa, enviando até o dia 6 de março de 2017, para 
procedimentos da Seduc junto à Associação de Educação Financeira no Brasil - AEF-
Brasil, organização que acompanha o Programa, pedagogicamente. Assim, segue planilha, 
para preenchimento, que se encontra no Canal Virtual do Programa, podendo ser acessada 
por um dos multiplicadores da DRE, já cadastrados. 

7. Recomendo aos multiplicadores e assessores de currículo o estudo integral 
do Documento Orientador pelos multiplicadores e assessores de currículo, disponibilizado 
para esclarecimento de dúvidas e operacionalização do Programa, por meio do fórum 
específico, no Canal Virtual. 

8. Ante ao exposto, coloco a Gerência de Formação e Desenvolvimento de 
Pessoas desta Seduc à disposição para prestar eventuais esclarecimentos, por meio do 
telefone: 3218- 1445. 

Atenciosamente, 

Secretária de Estado  
A RESES 

e % 

 

Esucção,J  
CHIM 

entude e Esportes 
WANESSA 
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ANEXO I 

DOCUMENTO ORIENTADOR N° 01/2017 

USO DO MATERIAL DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, FORMAÇÃO 
DOS MULTIPLICADORES E PROFESSORES E, ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS. 

Prezados Multiplicadores, 

Seguem abaixo as orientações para o desenvolvimento do programa em 2017. 

1. Sobre os Multiplicadores e Assessores de Currículo nas DREs 

Há multiplicadores que atuam desde 2014, destes alguns continuaram, outros saíram 
para outras funções. Nesse sentido, solicitamos oficializar até dia 24/02/2016, a saída 
e/ou entrada de novos multiplicadores. 

Os assessores de currículo são um suporte a mais no desenvolvimento do programa, 
uma vez que o Estado do Tocantins universalizou para o ensino fundamental e médio. 
Estes também devem ser informados. 

O papel de cada um destes profissionais continua nos mesmos moldes dos anos 
anteriores, aqui reforçado: 

a) Cada multiplicador realizará os trabalhos no âmbito de sua Diretoria, pautados 
nas orientações do Programa. 

b) Reforçar nas escolas Iransversalidadel, evitando que o tema possa ser 
considerado uma disciplina, ou tratado sem conexão com o conteúdo das aulas 
que o professor ministra. Para tanto, sugerimos conversar com os professores 
sobre este aspecto e conduzi-los a uma visão de transversalidade da educação 
financeira. Ressaltamos que no Plano Estadual de Educação, este assunto é 
transversal, assim como educação ambiental, educação para o trânsito, dentre 
outros. 

c) Estimular que o tema educação fmanceira esteja presente no  PPP  da Escola, 
Eixo do ProEMI, Prêmio Educadores do Brasil e outros projetos e ações das 
Unidades Escolares. 

d) Orientar e auxiliar os professores (todos) quanto à utilização do material e 
reforçar o registro de evidências no desenvolvimento dos Temas e Situações 
Didáticas ( Ensino Médio) e Modelos Didáticos (Ensino Fundamental), para 
constatações futuras, premiações e seleções pela Dre/Seduc. 

A escola de Tempo Integral pode trabalhar o material nas aulas que articule o tema economia, 
finanças ou temas similares, mas de forma articulado aos conteúdos das aulas e não como 
disciplina de educação financeira. 
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qual chegará nas DREs em breve, para prestar informações, quando 
necessário, aos professores e coordenadores das escolas; 

1) Contatar os técnicos da SEDUC sempre que necessário, estabelecendo 
comunicação freqüente, valendo-se dos meios de comunicação que dispomos: 
grupo whatsApp, telefone e  email;  

g) Pensar nas atividades que lançarão na 4a Semana Nacional de Educação 
Financeira nas Escolas, envolvendo turmas, escola, comunidade, Regional 
de Ensino e profissionais da educação. O evento será realizado em 
maio/2017, data ainda não divulgada pelos organizadores, a qual será 
informada oportunamente. 

h) Auxiliar e acompanhar a escola na realização do Dia "D" da Educação 
Financeira nas Escolas, em razão da hla Semana Nacional de Educação 
Financeira nas Escolas; 

i) Auxiliar aos professores, no decorrer do ano letivo, de modo a garantir 
utilização, em sala de aula, do material didático de cada nível de ensino, sugere-
se uma vez por semana ou quinzenalmente. 

j) Enviar para SEDUC e postar no Canal Virtual e em outros espaços virtuais 
existentes, as notícias, fotos e demais evidências de todas as atividades no 
decorrer do ano. 

2. Sobre o Material Didático Impresso — Distribuição e Uso 

A reprodução do material didático da Educação Financeira para o aluno e professor do 
ensino fundamental é uma iniciativa da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes 
do Estado do Tocantins. Nesse sentido, o embasamento legal para uso deste material 
segue a resolução 042/2016 que orienta sobre o Livro Didático pelas considerações 
abaixo registradas. 

A educação um direito de todos e um dever do Estado, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho, de acordo com o estabelecido na Constituição Federal; 
as diversidades sociais e culturais que caracterizam a população e a sociedade brasileira, 
demandando a garantia de oportunidades e a igualdade de condições para o acesso e a 
permanência dos alunos na escola; o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e no Plano Nacional de Educação PNE e Plano Estadual de Educação —  PEE  
Tocantins, na meta 22, quanto à universalização do acesso e à melhoria da qualidade 
da educação básica, bem como a previsão constitucional sobre o fornecimento de 
material didático. 

2.1.Material Didático do Aluno e Professor 

2.1.1. As escolas do ensino fundamental serão beneficiadas com: 

• material didático (livros para o aluno) seriados e reutilizáveis, 
para 1° ao 9° ano, abrangendo todos os componentes curriculares 
de forma transversal; 
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• livro do professor ( orientações didáticas) 

2.1.2. As escolas do ensino médio serão beneficiadas com: 

• material didáticos (livros texto e caderno de atividades para o 
aluno) seriados e reutilizáveis, para 10  ao 3° ano, em 3 blocos, 
abrangendo todos os componentes curriculares de forma 
transversal. 

• livro do professor ( orientações didáticas) 

Igualmente aos livros didáticos do Programa PNLD, este material é reutilizável em sala 
de aula pelos alunos e professores, e deve compor o acervo da escola como material 
permanente. 

2.2.Distribuição 

A distribuição destes materiais será feita pela Seduc às DRE's para redistribuição às 
Escolas jurisdicionadas. Para garantir o uso deste material, as escolas devem firmar um 
termo de responsabilidade, junto à DRE de sua jurisdição, o qual deve ser guardado em 
arquivo para consulta e acesso, conforme necessidade. Para tanto, sugerimos pedir o 
apoio do responsável pelo livro didático na DRE, quanto aos procedimentos e 
acompanhamento desta distribuição. 

O termo de responsabilidade deve ser assinado pelo gestor escolar, diretor regional e 
multiplicador responsável na DRE, no ato do recebimento do material na DRE — 
solicitar modelo ao responsável pelo livro didático. 

A Escola deve também fazer termo de responsabilidade para professores e turma de 
alunos no que se refere ao uso e zelo pelo material que será por eles utilizado, 
anualmente. 

Sugerimos que o material fique alojado na biblioteca da escola, devendo ser retirado 
no momento do uso, durante a aula dos professores participantes do programa. Portanto, 
o material é de uso itinerante. 

Cada DRE terá uma reserva técnica para uso próprio, dos multiplicadores, 
supervisores e assessores de currículo participantes do desenvolvimento do programa 
nas escolas. Podem ser ainda utilizados para ajustamento da oferta à demanda. 

Pode haver remanejamento de material entre uma escola e outra de acordo com a 
demanda identificada pela DRE, devendo a escola informar a demanda, ficando 
dependente da disponibilidade na DRE que fará o procedimento documentalmente. 
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Cabe reforçar que o material didático também fica disponível no formato  online  no  site  
da Associação de Educação Financeira, no Canal Virtual da Educação Financeira — 
Plataforma Moodle-Seduc-TO, caso a escola queira reproduzir internamente. Sobretudo 
dos cadernos do aluno do Ensino Médio. 

Todos os materiais didáticos adquiridos no primeiro ano do triênio (2017 a 2019) são 
reutilizáveis, e deverão ser conservados por este período. Cada uma das instituições tem 
papel importante na conservação, orientação e acompanhamento do uso deste material, 
conforme as atribuições a seguir: 

2.2.1. Seduc 

• apurar as denúncias de eventuais irregularidades relativas aos materiais 
distribuídos no âmbito da respectiva rede ou localidade, bem como reportar as 
autoridades policiais, judiciárias e de controle, conforme o caso; 

• definir e acompanhar, no âmbito de sua esfera administrativa, 
procedimentos eficazes a serem observados por escolas e alunos para promover a 
conservação e devolução dos livros didáticos reutilizáveis para aproveitamento no ano 
letivo seguinte; 

• acompanhar, junto às escolas, o cumprimento dos procedimentos 
definidos para garantir a devolução dos livros reutilizáveis; 

• orientar e acompanhar o adequado descarte de livros após decorrido o 
prazo trienal de utilização, inclusive por meio de normas próprias, e 

2.2.2. DREs: 

• apurar as denúncias de eventuais irregularidades relativas aos materiais 
distribuídos no âmbito regional, bem como reportar as autoridades , informando aos 
órgãos interessados; 

• Distribuir às Escolas material didático em quantidade adequada ao nível 
e ano ofertado na escola, conforme planilha de distribuição Anexo II; 

• Controlar por documento próprio a entrega e remanejamento do material 
didático junto às escolas; 

• Zelar pela reserva técnica; 

• Promover estudos contínuos internos e com a escola da metodologia do 
programa (formação). Nos moldes orientados pela Seduc; 

• Disponibilizar os multiplicadores para reuniões de trabalho e 
capacitações, quando requisitado. 

2.2.3. Escolas 

• Mobilizar professores para desenvolver o programa na escola, sendo: 

• Todos os professores do 10  ao 4° ano EF; 

• Pelo menos 04 professores que atuem do 5° ao 9" ano EF; 
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Pelo menos 04 professores que atuem nas las, 2's e 3as séries do EM. 
Preferencialmente aqueles professores que já atuaram no programa nos anos anteriores. 

• zelar pelo uso, guarda e do material na escola, de preferência na 
biblioteca, com controle de uso; 

• zelar pelo controle em sala de aula quanto a conservação e a devolução 
dos livros didáticos reutilizáveis pelos alunos; 

• registrar, em sistema específico, os dados referentes ao número de alunos 
matriculados no ano em curso, bem como as quantidades de livros devolvidos no ano 
anterior e os remanejamentos realizado a cada ano; 

• comunicar a DRE acervo excedentes indicando possibilidade de 
remanejamento para outras unidades ou para a reserva técnica, registrando os dados 
correspondentes em sistema específico; 

• instruir os alunos, pais ou responsáveis, e os professores sobre a 
responsabilidade destes pela correta utilização do material , bem como pela conservação 
e devolução do material reutilizável ao final da aula. 

NOTA: São aproximadamente 435 escolas da educação básica, 154.836 alunos e 4.423 
professores envolvidos no programa. A listagem dos professores deve ser enviada à 
DRE, cujo modelo consta no Canal Virtual do Programa. 

2.2.4. Professor 

• retirar na biblioteca o material para uso nas aulas e devolver 
adequadamente; 

• zelar junto aos alunos pela correta utilização e conservação dos materiais 
e pela devolução dos livros reutilizáveis ao final de cada ano letivo. 

• Coletar as evidências de seu trabalho e arquivá-las devidamente para 
consultas futuras. 

3. Formação dos Multiplicadores e Professores Multiplicadores 

O Acordo de Cooperação Técnica —  ACT,  entre AEF-Brasil e Seduc, existe desde o 
ano de 2010, para o ensino médio e estabelece parceria na disseminação do Programa 
Educação Financeira nas Escolas, esse acordo foi ampliado para todas as escolas do 
ensino fundamental e médio. Para tanto, 

• A AEF-Brasil estabeleceu parceria com a UFT para ministração da 
formação aos multiplicadores, tornando-os formadores dos demais 
profissionais envolvidos; 

• A UFT ministrará o curso um curso de aperfeiçoamento (180 horas) 
em 2017, para 40 multiplicadores e 50 professores. Ambos os 
profissionais serão selecionados por meio de edital da UFT. O 
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aperfeiçoamento visa uma futura especialização em educação 
financeira. 

• A certificação da formação ocorrerá pela UFT, em parceria com AEF-
Brasil e Seduc-TO; 

• A Seduc-TO arcará com auxílio financeiro para os multiplicadores e 
professores selecionados para o curso, os quais se deslocarão para 
Palmas, em 02 momentos presenciais, conforme calendário da 
Universidade. 

3.1.0s demais professores atuantes no Programa 

3.1.1. Ensino Fundamental 

Ocorrerá primeiramente na Plataforma Moodle da Seduc-TO, tendo como formadores 
com pelo menos 01 (um) dos multiplicadores das DRE e da Seduc sob a Coordenação 
Geral do Programa, visando ofertar um estudo preliminar do material didático, o qual 
está disponibilizado por ano (10  ao 9°), dividido por organização de modelo pedagógico 
— distribuídos da seguinte forma no ambiente virtual: 

• Bloco 1 - 1° ao 40  ano — indicar a relação nominal, CPF e  email,  de todos os 
professores que atuam nestes anos, os quais farão o bloco de todos os anos; 

• Bloco 2 - 5* e 6° ano — identificar e enviar relação nominal, CPF e  email,  dos 
professores/ multiplicadores que atuam nestes anos para fazer estes blocos; 

• Bloco 3 - 70  e 8° ano — identificar e enviar relação nominal, CPF e  email,  dos 
professores/multiplicadores que atuam nestes anos para fazer estes blocos; 

• Bloco 4 — 9° ano - identificar e enviar relação nominal, CPF e  email,  dos 
professores/multiplicadores que atuam nestes anos para fazer este bloco. 

O curso preliminar consta de 40 horas, e será certificado pela Seduc - Tocantins. 

3.1.2. Ensino Médio 

Os professores do Ensino Médio que não fizeram ou não concluíram o curso na 
Plataforma youknow.afferolab.net/ da AEF-Brasil, farão o curso na Plataforma Moodle, 
com mesmo material e formato anteriormente ofertado, apenas mudando o local de 
oferta, agora no Moodle. A AEF-Brasil, migrou toda a lista de professores para a nova 
plataforma, visando garantir a todos o curso. Novas solicitações podem ser requeridas 
pela AEF-Brasil, as quais serão repassadas a cada DRE para procedimentos cabíveis. O 
curso consta de 40 horas e tem certificação pela AEF-Brasil. 

Cabe informar que todos os professores, tanto do EF e EM, após passar pela etapa 
preliminar do curso, será incluído na segunda etapa - curso de aperfeiçoamento, nos 
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mesmos moldes ofertado pela UFT, cujos formadores serão os multiplicadores e 
professores líderes que concluíram o curso de aperfeiçoamento com a UFT. 

4. Atividades do Programa a ser empreendidas pela Seduc em 2017 

Para 2017 temos as seguintes atividades de âmbito estadual a serem realizadas conforme 
cronograma a seguir. 
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Semana Nacional de Educação 
Financeira 

Mobilizar as DREs e Escolas 
para alcançar pelo menos uma 
atividade por escola, atingindo 

no mínimo 500 atividades 
lançadas no  site  de atividades 
desta semana pelas Escolas e 

DREs. 

Aguardar orientações da AEF-Brasil e 
mobilização pela Seduc-TO. 

o 
4  = 
-"-; 

Concurso Redação sobre 
Educação Financeira 

Estimular as competências: 
leitora e escritora, reforçar os 

conhecimentos de língua 
portuguesa e aplicação de regras 
gramaticais, além de coerência e 

coesão textuais de forma 
transversal. 

Haverá comissão julgadora do 
concurso seguindo os procedimentos 

habituais para esta atividade. 

Criação da Comissão Julgadora e 
Normas do Concurso em elaboração. 

o 
.< 

Mostra de Vídeos amadores de 
Educação Financeira 

Mobilizar as Escolas a 
produzirem pequenos vídeos 

visando evidências do 
desenvolvimento do programa, 
traduzido em  videos.  Estimular 

aspectos de roteirizarão, 
produção de vídeo, atuação, 

direção  etc.  

Criação da Comissão Julgadora e 
Normas de participação em 

elaboração. Faremos parceira com 
produtores locais, Ascom e Secom 

para eleição dos melhores  videos,  os 
quais serão exibidos em evento da 

Seduc. 

S
et

e  
j

ni
hr

o  

Livro de Crônicas de Educação 
Financeira 

Promover a edição do livro de 
crônicas por alunos e 

professores, visando registro 
histórico das crônicas sobre 

educação financeira, nas mais 
diferentes localidades do estado 

Haverá seleção das melhores crônicas 
por comissão julgadora. Criação da 
Comissão Julgadora e Normas de 

seleção a ser elaboradas. 

a 1.. 
'5 
S' 
0 

Produção de Artigo Científico 

Estimular o professor à produção 
do conhecimento pela vivência 
do tema com os alunos em sala 
de aula e seu impacto local. A 

atividade está ligada ao curso de 
aperfeiçoamento da UFT. 

Normas de elaboração pela UFT. 
Aguardar orientações 

o 

ct ;.- o 
z 

Gincana Estadual com o Tema 
Educação Financeira 

Envolver os alunos nos 
conhecimentos aprendidos no 

decorrer do ano com premiação 
em evento da Seduc 

Normas de participação a ser 
elaboradas. 
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5. Atividades sugeridas no âmbito regional e escolar, cujo mês de realização é de livre 
escolha da escola. Ressaltamos que podem ser atividades já pensadas e planejadas no  
PPP  da escola, que se aproxime do tema educação financeira. Assim, trabalha-se de 
forma articulada e transdisciplinar. A relação abaixo é sugestiva. 

• Uso de Caderno de Registro nas aulas que envolvem o tema 

• Desenvolvimento de Pequenos Projetos 

• Gincana etapa escolar e regional 

• Ação Social na Comunidade 

• Exibição de Filmes 

• Organização de Formatura 

• Vendas de produtos feitos pelos alunos 

Gerência de Formação e Desenvolvimento de Pessoas - Telefones: 3218-1445/1460 
Praça dos Girassóis, s/n, Esplanada das Secretarias, Marco Central, CEP 77.001-906 

www.seduc.to.gov.br  
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ANEXO H 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO  (KITS)  DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
NAS ESCOLAS 

(POR DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO) 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

PALMAS 

1° ANO 13 2 

2° ANO 62 5 

3° ANO 417 18 

4° ANO 703 32 

5° ANO 948 50 

6° ANO 1748 

145 
7° ANO 1745 

8° ANO 1781 

9° ANO 2049  

la  SÉRIE 5485 

150 2a SÉRIE 4493 

3a SÉRIE 3409 

TOTAL 22.853 402 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

PARAÍSO 

1° ANO 20 2 

2° ANO 51 5 

3° ANO 109 7 

4° ANO 277 13 

5° ANO 348 15 

6° ANO 1806 

225 
7° ANO 1770 

8° ANO 1666 

9° ANO 1558  

la  SÉRIE 1791 

85 2' SÉRIE 1527 

3' SÉRIE 1292 

TOTAL 12.215 352 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

MIRACEMA 

1° ANO 15 1 

2° ANO 34 3 

3° ANO 79 4 

4° ANO 198 9 

5° ANO 308 10 
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6° ANO 1074 

65 
7° ANO 920 

8° ANO 809 

9° ANO 767  

la  SÉRIE 900 

45 2' SÉRIE 810 

3a SÉRIE 584 

TOTAL 6.498 137 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

PEDRO AFONSO 

1° ANO 6 1 

2° ANO 38 2 

3° ANO 12 2 

4° ANO 38 3 

5° ANO 54 4 

6° ANO 554 

55 
7° ANO 562 

8° ANO 561 

9° ANO 504  

la  SÉRIE 555 

50 2a SÉRIE 531 

3' SÉRIE 490 

TOTAL 3.905 117 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

ARRAIS 

1° ANO O O 

2° ANO 52 1 

3° ANO 111 5 

4° ANO 223 5 

5° ANO 441 23 

6° ANO 690 

65 
7° ANO 621 

8° ANO 545 

9° ANO 525  

la  SÉRIE 519 

50 2 SÉRIE 779 

3' SÉRIE 554 

TOTAL 5.060 149 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

ARAGUATINS 

(- 	-', 	.•, 	rf 	,r r 

1° ANO O O 

2° ANO 
,), 	.. 	, 	I 	. 	1 	' 	If' 	> 	.ffs 

O 
Przzr‘ic 	Tplr f .e 

O 
- 2111 1 4,Ar -1-14,( (1 
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3° ANO 161 7 

4° ANO 590 26 

5° ANO 745 33 

6° ANO 1996 

165 
7° ANO 2058 

8° ANO 1949 

9° ANO 1752 

ia SÉRIE 2245 

130 2a  SÉRIE 2546 

3a  SÉRIE 1854 

TOTAL 15.896 361 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

COLINAS DO TO 

1° ANO O O 

2° ANO 26 1 

3° ANO 50 2 

4° ANO 253 9 

5° ANO 368 13 

6° ANO 987 

80 
7° ANO 984 

8° ANO 940 

9° ANO 904 

ia SÉRIE 1014 

65 2a  SÉRIE 1095 

3a  SÉRIE 737 

TOTAL 7.358 170 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

PORTO NACIONAL 

1° ANO 15 1 

2° ANO 46 2 

3° ANO 218 11 

4° ANO 717 31 

5° ANO 799 33 

6° ANO 1632 

180 
7° ANO 1514 

8° ANO 1468 

9° ANO 1371 

ia SÉRIE 1517 

110 2a  SÉRIE 1979 

3a SÉRIE 1332 

TOTAL 12.608 368 
,jjULLi UÇ C 	 c 	 uIcLvtX 	 I rim1 . 
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DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

TOCANTINóPOLIS 

1° ANO O O 

2° ANO 22 2 

3° ANO 27 2 

4° ANO 305 13 

5° ANO 296 13 

6° ANO 1017 

90 
7° ANO 1022 

8° ANO 956 

9° ANO 925  

la  SÉRIE 1075 

75 2a  SÉRIE 876 

3' SÉRIE 687 

TOTAL 7.208 195 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

GUAR/0d 

1° ANO 33 2 

2° ANO 43 3 

3° ANO 26 2 

4° ANO 63 3 

5° ANO 138 7 

6° ANO 931 

80 
7° ANO 839 

8° ANO 735 

9° ANO 648  

la  SÉRIE 922 

55 2a  SÉRIE 1113 

3a  SÉRIE 757 

TOTAL 6.248 152 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

GURU  P1 

„ , 	— , 	,i, 	1, 	, 

1° ANO 63 3 

2° ANO 417 15 

3° ANO 480 20 

4° ANO 753 31 

5° ANO 883 35  

6° ANO 1863 

155 
7° ANO 1806 

8° ANO 1807 

9° ANO 1579  

la  SÉRIE 
1), 	,  	,1 	'.,,, 	. 

2590 
? 	r,_ 	„ 	s 	,„_ „ 	, 

130 
'21U  1 lil' '1460 
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2' SÉRIE 2147 

3a SÉRIE 1739 

TOTAL 16.127 389 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

DIANÓPOLIS 

1° ANO 58 4 

2° ANO 85 4 

3° ANO 94 5 

4° ANO 308 13 

5° ANO 405 19 

6° ANO 1189 

85 
7° ANO 1177 

8° ANO 969 

9° ANO 922 

1a SÉRIE 956 

65 2a SÉRIE 933 

3a SÉRIE  732  

TOTAL 7.828 195 

DIRETORIA REGIONAL SÉRIE/ANO KITS/ALUNO KITS/PROFESSOR 

ARAGUANA 

1° ANO 38 2 

2° ANO 38 2 

3° ANO 165 7 

4° ANO 793 32 

5° ANO 1194 47 

6° ANO 4659 

270 
7° ANO 4297 

8° ANO 3883 

9° ANO 3481 

1' SÉRIE 4784 

200 2' SÉRIE 4624 

3' SÉRIE 3076 

TOTAL 31.032 560 

TOTAL GERAL 154.836 3.547 

Fonte: Censo 2016 

Gerèncía de Formaçâo e Desenvolvimento de Pessoas Telefones: 32184445/1460 
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