
 
ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

OF/DREA/CIRCULAR/CREFM/ Nº 053/2008 
Araguaína, 26 de maio de 2008. 
 
 
 
Senhor (a)  Diretor (a), 
 

 

O Ministério da Educação, buscando avaliar os níveis de qualidade do ensino de nível 

médio, bem como proceder à avaliação do aluno de modo que possa fazer escolhas 

futuras, estruturou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, o qual será realizado no 

dia 31 de agosto de 2008, às 13h, horário de Brasília. 

As inscrições para o Exame se estenderão até o dia 30 de maio de 2008. 

O ENEM tem caráter voluntário, podendo inscrever-se tanto os estudantes que vão 

concluir o Ensino Médio em 2008 quanto pessoas que já o concluíram em anos 

anteriores. Todos podem optar por efetuar a inscrição nas agências dos Correios ou pela 

Internet. 

- Inscrições pelos Correios – as unidades escolares que preencheram o Censo 

Escolar/2007 vão receber fichas de inscrição. Os alunos da rede pública podem retirar a 

ficha na escola e, depois de preenchida, entregá-la numa das agências dos Correios. 

Para os alunos das escolas públicas a inscrição é gratuita. 

Os estudantes das escolas da rede privada de ensino também podem retirar a ficha na 

própria escola, mas devem efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais) em qualquer agência bancária, antes de entregar a ficha nos Correios.  

Quem já finalizou os estudos em anos anteriores, ou seja, o egresso do ensino médio  

pode retirar a ficha direto nos Correios e também pagará o valor citado, pela inscrição. 

Estão isentos de pagamento os egressos e os concluintes de instituições particulares que 

se declararem carentes.  

- Inscrições pela Internet -  deverá acessar a página www.inep.gov.br/inscricao, 

preencher a ficha e imprimir o comprovante.  Os alunos egressos e estudantes de 

escolas privadas, não poderão solicitar isenção de taxa. Isso porque o sistema gera 

boleto, automaticamente, que deve ser pago em qualquer agência bancária. O boleto 

estará disponível na página do INEP até o dia 25 de julho de 2008. 

- Aos portadores de necessidades especiais – os alunos com necessidades 

educacionais especiais deverão declarar, no ato da inscrição, o tipo de atendimento que 



necessitam para a realização do  Exame, como condição para que possam receber 

atendimento apropriado. 

Para atendimento nas unidades prisionais e hospitalares é necessário que a 

coordenação desses locais informe diretamente ao INEP a situação de seus matriculados 

até o dia 13 de junho. 

Nesta oportunidade, esclarecemos que, independentemente da forma escolhida para 

inscrição, o aluno receberá, até o dia 18 de agosto, o cartão de confirmação com a hora, 

data e local da prova no endereço indicado no ato da inscrição. Caso isso não ocorra, o 

inscrito deverá procurar uma agência dos Correios ou acessar a página do INEP, para 

consultar a escola em que fará o Exame.  

Esclarecemos, ainda, que o estudante receberá, em casa, a partir da segunda quinzena 

de novembro, o Boletim Individual de Resultados, o qual também poderá ser acessado 

pela Internet, desde que o interessado tenha em mãos o CPF e a senha de acesso.  

Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones 3411-5003 e 3411-

5009 com Marilda Coutinho.   

 

 

Atenciosamente, 


