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Ofício nº0506/2011/DREA/CIRCULAR               

Araguaína, 08 de dezembro de 2011 

Ao (a) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 

ASSUNTO: Formação de Turmas para o ano de 2012. 
 

         

 Senhor (a) Diretor(a),  

 

. O ano letivo está encerrando, estamos cientes que foi um ano de muitas 

conquistas e vitórias, mas também de dificuldades, diante das mudanças que houve. 

Agradecemos o empenho de cada um para o bom desempenho dos programas e assim melhorar 

a qualidade do ensino no Estado. 

2. Visando à continuidade com a parceria IAS - Instituto Ayrton Senna, com os 

programas Se Liga , Acelera Brasil e Circuito Campeão, bem como com o Programa 

Aceleração da Aprendizagem do 6º ao 9º, visando reduzir os índices de distorção idade-série, 

ressaltamos que a correção de fluxo é necessária, uma vez que é um dos indicadores da 

melhoria da qualidade do ensino. 

3. O Programa Se liga visa alfabetizar os alunos de 9 a 14 anos que estão em 

distorção idade-série, matriculados nas turmas do 2º ao 5º ano; 

4 O Programa Acelera Brasil elimina a defasagem entre a idade do aluno e a 

série por ele cursada e destina-se a alunos com o mesmo perfil, mas que se encontram 

devidamente alfabetizados; 

5 O Programa Aceleração da aprendizagem do 6º ao 9º ano tem como objetivo 

corrigir a distorção idade-série de alunos entre 13 a 17 anos, sendo dos 6º e 7º anos; 

6  O Programa Circuito Campeão propõe o gerenciamento da  aprendizagem 

dos alunos, com foco nos primeiros anos do ensino Fundamental, com a  finalidade de evitar ou 

reduzir a repetência nesses anos. 

7 Solicitamos a Vossa Senhoria que faça o levantamento dos alunos com distorção 

idade-série e reserve salas para esse atendimento em 2012. Qualquer dúvida, entrar em 

contato com a equipe dos programas pedagógicos, através do telefone 3411-5021. 

 
 

Atenciosamente, 

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUSA 
Diretora Regional de Ensino 


