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Ofício Nº067/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 14 fevereiro de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Projeto Interdisciplinar “Língua Inglesa no Dia a Dia do Estudante 

Tocantinense. 
 

    Senhor (a) Diretor (a), 
 

 

1.  Com o objetivo de fortalecer o aprendizado e fomentar a prática da conversação 
da Língua Inglesa nos currículos do Ensino Médio, a Secretaria da Educação, por meio da 
Coordenadoria de Currículo e Formação, reapresenta o Projeto Interdisciplinar “Língua 

Inglesa no dia a dia do Estudante Tocantinense”. 
2.  O Projeto é uma metodologia de ensino, na qual o aluno é instigado pela 
ambientação da sala de aula a comunicar-se em inglês e associar os conhecimentos teóricos 
apreendidos pela prática da conversação. O Projeto foi proposto para ser iniciado em agosto de 
2011, mas devido à demanda da SEDUC/DRE, foi reorientada a sua implantação efetiva para o 
ano letivo de 2012, com a aplicação de duas aulas de conversação por mês, em sala de aula e/ou 
laborat6ório de informática. 
3.  Informo que já está prevista a inclusão orçamentária no PPA 2012/2015, da 
SEDUC, de recursos para o aparelhamento e ambientação das salas de aula de Língua 
Estrangeira Moderna – Inglês e Espanhol. Enquanto esta ambientação não acontece, os 
professores deverão realizar as aulas no laboratório de informática ou em sala de aula, 
buscando cumprir, da melhor maneira possível, o previsto neste projeto. A maioria dos 
professores realiza estas aulas na sua rotina diária de sala de aula, mas duas destas aulas 
deverão ser  registradas no planejamento, como sendo parte do Projeto acima citado. 
4.  Ao final de cada bimestre, a SEDUC/DRE, através da Assessoria de Currículo 
de Língua Inglesa, aplicará junto ao professor de LI um instrumento de avaliação sobre o 
projeto. 
5.  Anexo, mais uma vez, o Projeto para conhecimento, apropriação, estudo de 
coordenadores, professores e gestores, aplicabilidade e divulgação aos alunos do Ensino Médio. 
6.  Informações complementares, entrar em contato com a Assessora de Currículo 
de Língua Inglesa, Rosana Morales, pelo telefone 3411-5023, ou pelo e-mail 
grebaraguaina@gmail.com. 
 
 

    Atenciosamente, 
 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


