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OF/DREA/CIRCULAR/CREFM/ Nº 007/2008 
Araguaína, 06 de fevereiro  de 2008. 
 
 
 
Senhor (a) Diretor (a), 
  
 
 
Informamos a Vossa Senhoria que no dia 13 de fevereiro de 2008, acontecerá o 1º Dia 

“D” da Leitura, para o qual sugere-se a temática: “Cidadania, Como exercê-la?” 

Para o ano de 2008 a Seduc propõe a continuidade das atividades de incentivo à leitura, 

como ação freqüente no cotidiano da Unidade Escolar. Sugerimos, portanto que, para o 

desenvolvimento do pensamento, da curiosidade, da criatividade e do raciocínio crítico 

seja ministrada, semanalmente, uma aula de atividades de leituras, em dias alternados, 

em algumas das disciplinas de cada ano/série, em todos os níveis e modalidades de 

ensino. 

Na oportunidade, parabenizamos e agradecemos a Equipe escolar responsável pelo 

Projeto “Vamos Ler”, pela dedicação e compromisso com as ações desenvolvidas no ano 

de 2007. 

Informamos que a premiação dos alunos que foram selecionados no II Concurso de 

Redação acontecerá no lançamento do IV Salão do Livro do Tocantins, em Palmas. 

Em anexo, algumas sugestões para realização do “D” da Leitura. 

Maiores informações, entrar em contato com os Técnicos de Acompanhamento – 3411-

5023 ou com a Assessoria de Currículo – 3411-5009. 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOVERNO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

 
ANEXO AO OF/DREA/CIRCULAR/CREFM/ Nº 007/2008 

 
Sugestões: 
 
Leitura, estudos, palestras e debates sobre: 
 

• Código de Defesa do Consumidor (buscar parceria com o PROCON); 

• Estatuto da Criança e do Adolescente; 

• Estatuto do Idoso; 

• Regimento Interno da Escola; 

• Direitos Humanos; 

• Código de Trânsito; 

• Contrato Didático na sala de aula; 

• Orientação Profissional; 

• Obras Literárias 

Atividades: 

• Dramatização; 

• Jogral; 

• Monólogo; 

• Sarau; 

• Literatura de Cordel; 

• Entrevistas; 

• Jornal (Mural ou Escrito) 

• Painel; 

• Paródia; 

• Músicas; 

• Biblioteca Itinerante 

 
Obs.: Todo e qualquer assunto que integre ao exercício da cidadania pode ser 

contemplado. É interessante que a escola defina 1 ou 2 assuntos que tenha um 

significado ao contexto em que a U.E está inserida, podendo assim, discutir com mais 

profundidade. Tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, cai na superficialidade e não 

passa de informação.  

Precisamos sair do patamar de informação e contribuir para que os nossos alunos 

cheguem cada dia mais, ao nível do conhecimento.  


