
 

Diretoria Regional de Ensino de Araguaína 

Setor Regional de Informação e Tecnologia da Educação 

cgp-araguaina@seduc.to.gov.br/3411-5026/ 3411-5016 

Rua dos Engenheiros, 337, Jardim Paulista CEP: 77.809-320 - Araguaína/TO  

 

Ofício. Nº 470/DREA/CIRCULAR                                                Em 16 de novembro de 2011. 

 

 

Ao (A) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

 

Assunto: Fechamento do Ano letivo 2011 - Urgente 

 

 

               Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.          O Calendário Escolar da Rede Estadual de Ensino - 2011 passou por algumas alterações, 

tendo em vista a realização da Feira Literária Internacional do Tocantins – FLIT, evento que 

beneficiou os professores, no que se refere, entre outros, a Formação Continuada, por meio de 

participação nas ações pedagógica desenvolvidas na ocasião. Assim, algumas orientações são 

necessárias para o fiel cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas anuais garantidos                  

aos alunos por lei. 

 

2.        A SEDUC chama especial atenção ao fato de os professores terem retornado de suas 

férias para a Formação Continuada, no dia 25 de julho de 2011. Como forma de compensação, o 

final das atividades letivas deste ano foi antecipado para o dia 15 de dezembro, gerando com 

estas alterações, déficit de dois dias letivos. 

 

3.         Ainda, diante da necessidade de alterações, solicito que a data do Conselho de Classe 

seja antecipada para o dia 10 de dezembro, e o encerramento do ano letivo se dê no dia 14 de 

dezembro, ficando o dia 15 para atividades de confraternização no âmbito escolar, mas sem 

caráter letivo. 

 

4.          Para suprir o déficit gerado, com a antecipação do recesso, oriento que a unidade escolar 

desenvolva ações pedagógicas, como projetos ou outra forma de reposição, com o intuito de não 

haver maiores prejuízos ao ensino e aprendizagem. 

 

5.          Informações complementares, pelo fone (63)3411-5016 ou 5026 no Setor Regional de 

Informação e Tecnologia da Educação. 

  

 

Atenciosamente, 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 

 

 

 
  


