
                                                               
 

            

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5029 – E-mail: ced-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

OF /DREA/CRED/CIRCULAR Nº064/2009 
Araguaína, 10 de junho de 2009. 

 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Teste Diagnóstico 
 

Senhor(a) Diretor(a), 
 

1. Informamos a Vossa Senhoria que, devido ao número elevado de alunos 

não alfabetizados e matriculados em turmas de 3º, 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental, 

informados no SIASI como não alfabetizados (aluno que não lê e lê silabando), o 

Instituto Ayrton Senna, em parceria com esta Secretaria, verificaram a necessidade de 

realizar o teste diagnóstico com alunos matriculados nessas turmas, no intuito de 

verificar o nível de aprendizagem de cada aluno. 

2.  O teste diagnóstico está disponibilizado na DRE (sala do Circuito 

Campeão) e deverá ser aplicado pela escola no dia 17 de junho de 2009. Após a 

correção dos testes, a escola deverá encaminhar a esta Diretoria Regional de Ensino o 

resultado do mesmo, impreterivelmente, no dia 19 de junho do referido ano. Com base 

nos resultados, a escola em conjunto com a Técnica do Programa Circuito Campeão da 

DRE, deverá propor um plano de intervenção estabelecendo o trabalho que será 

realizado para alfabetizar os devidos alunos.  

            3.        Informamos que o prazo para a U.E. apresentar os resultados propostos 

no plano de intervenção é até o final de agosto, caso os resultados não sejam 

alcançados, a escola deverá replanejar as suas estratégias. 

 4.  Anexo, orientação sobre o teste diagnóstico, assim como o texto 

Alfabetização para nortear a correção do teste, bem como auxiliar na proposta do plano 

de intervenção. 

 5. Mais informações  com Equipe Programa Circuito Campeão no telefone: 

(63) 3411-5021 

             Atenciosamente, 
 

   ELIZANGELA SILVA DE SOUSA MOURA 
Coordenadora Regional de Ensino da Diversidade 


