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Ofício Nº040/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 03 fevereiro de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Projeto Amigos da Escola: Dias Temáticos.  

 
   Senhor (a) Diretor (a), 

 
 

1. Iniciando o ano de 2012, aproveitamos a oportunidade para agradecer pelo empenho e 

dedicação de toda a equipe da Unidade Escolar, no que concerne aos trabalhos do Projeto 

Amigos da Escola, realizados no decorrer de 2011. As ações e os projetos a serem 

implementados devem ser de extrema relevância para os estudantes e a comunidade escolar. 

Sugerimos momentos de compartilhamento de experiências com outros educadores, bem como 

promover homenagem aos voluntários, que desenvolvem atividades exitosas para o contexto 

escolar.  

2.  Para a divulgação das experiências de sucesso, emitir correspondências para os 

seguintes endereços: Coordenação Nacional do Projeto Amigos da Escola (Av. Bartolomeu 

Mitre , 770 , 5º andar, Leblon- Rio de Janeiro/ RJ- CEP: 22431-000-  e pelo email: 

pautas.amigosdaescola@redeglobo.com.br. 

3. Informamos ainda a Vossa Senhoria que estão previstos para o corrente ano, quatro dias 

temáticos do Projeto Amigos da Escola, conforme abaixo discriminados: 

 

                 

DIAS TEMÁTICOS DATA DO ENVIO DA 

PAUTA 

TEMÁTICA 

  

24 de março 23 de fevereiro “Dia da Família na Escola” 

18 de maio  05 de abril “A importância da Leitura”. 

15  de junho 15 de maio “A importância da Leitura”. 

31 de agosto 20 de junho “A importância da Leitura”. 

09 de novembro 27 de setembro “A importância da Leitura”. 
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4.  Lembramos que o Dia Temático á uma oportunidade para o debate e a promoção 

das atividades relacionadas ao tema “A importância da Leitura” dentro e fora das salas de aula. 

5. Reiteramos que será mantido o “Dia da Família na Escola”,  previsto para 24 de 

março (sábado), com o objetivo de favorecer a integração e a participação da família na escola, 

oportunizando a troca de conhecimentos entre a comunidade escolar e as famílias. 

6. Solicitamos que a programação do “Dia da Família na Escola” seja encaminhada, 

até o dia 23 de fevereiro, pelo endereço grebaraguaina@gmail.com e que cada pauta seja 

encaminhada, de acordo com a data prevista.  

7. As pautas das atividades planejadas devem ser encaminhadas em Formulário 

Padrão, para que possam ser divulgadas, junto aos meios de comunicação, considerando que é 

essencial para cumprirmos com os compromissos assumidos, juntos aos parceiros do Projeto 

Amigos da Escola. 

8. Segue, em anexo, formulário de Cadastro de Voluntários; Lei do Voluntariado; 

formulário de Cadastramento no Projeto Amigo da Escola e formulário padrão para o 

envio da pauta. 

9. Para mais informações e esclarecimentos, favor entrar em contato com a orientadora 

educacional Wanuza Claudett , pelo telefone: 3411- 5019. 

 

   Atenciosamente, 
 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


