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Ofício nº 033/2009/DREA/CRGP/CIRCULAR 
 

Araguaína, 07 de abril de 2009. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)  
 DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 Assunto: Visita à 5ª edição do Salão do Livro do Tocantins 

 
 

1. Aproxima-se o período de realização da 5ª edição do Salão do Livro do 
Tocantins, ocasião em que esta Secretaria se volta intensamente para o fortalecimento e 
valorização da leitura integrada à cultura, por meio de uma programação rica em diversidades 
literárias e artísticas e todos os tocantinenses tem a oportunidade de vislumbrar mais um passo 
dado rumo a uma sociedade leitora, participativa, informada e atualizada. 

 
2.                  Para que tudo aconteça conforme o planejamento e visando a assegurar a 
participação de todos na programação do evento, foi elaborado um cronograma de visitação 
para as Diretorias Regionais de Ensino que tiverem interesse. Esclareço que a visitação é livre 
em todos os momentos, principalmente nos finais de semana e que a elaboração deste é 
somente para assegurar os ingressos das atividades programadas para as DRE’s nos dias 
especificados, conforme segue abaixo:  
 
DRE data data 

Araguaína 11/05/09 15/05/09 
 

3.                 Oriento que no dia definido,  conforme cronograma, as escolas que optarem 
por liberar os docentes  para se deslocarem a Palmas não precisa ter aula. 

 
4.            Para tanto, solicito que encaminhe a esta Diretoria, via e-mail ou Fax, 
impreterivelmente, até o dia 8 de abril de 2009, a relação com o quantitativo de servidores 
participantes e o calendário de reposição de aulas. Ressalto que não há possibilidade de ajuda 
de custo  para transporte e estada por parte da Secretaria de Educação e Cultura. 
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5.                     Organizando desta forma, a Secretaria de Educação garantirá a participação das 

unidades escolares durante os dias letivos do referido evento, sem com isto prejudicar o 
cumprimento dos 200 dias obrigatórios durante o ano letivo. 

 
6.                      Informações complementares, pelo telefone 3411 5016, com Edineusa ou Sílvia. 

 
7.                        E-mail grpe-araguaina@seduc.to.gov.br / FAX – 3411-5026. 

 
 
 
 

            Atenciosamente, 
 

 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 

Coordenadora Regional de Gestão pedagógica 
 
 


