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Ofício nº 043/2010/DREA/CRED/CIRCULAR

Araguaína, 04 de junho de 2010.
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR
Assunto: Com Vida
Senhor (a) Diretor (a)
1.
Desde 1972, comemora-se no dia 05 de Junho, o dia do Meio Ambiente. Essa data
é importante para refletirmos sobre o nosso modo de vida e as conseqüências deste no
ambiente. Os dados sobre os problemas ambientais nos mostram que é preciso agir agora
para garantirmos um planeta que seja adequado à vida.
2.
A Educação Ambiental é de fundamental importância para a formação de agentes
que cuidem e saibam conciliar desenvolvimento com preservação e conservação do meio
ambiente. Nesse aspecto, parabenizo esta Unidade Escolar pelo excelente trabalho
realizado com o intuito de sensibilizar e formar cidadãos preparados para o
enfrentamento das atuais questões.
3.
Nesse aspecto, ressalto ainda, a importância da “COM-VIDA” na realização deste
trabalho, tendo em vista que o principal objetivo é colocar o aluno como protagonista
para identificar os principais problemas do ambiente, discutir com a comunidade as
possíveis soluções e organizar a aplicabilidade das ações para a resolução dos problemas
apresentados.
4.
Sabendo da importância da Com-Vida como espaço para o Protagonismo Juvenil
e ainda para a melhoria da qualidade de vida e formação do indivíduo, solicito da
Unidade Escolar que ainda não enviou à DRE o formulário de cadastro de criação da
Com-Vida que nos envie até o dia 25 de junho impreterivelmente.
5.
A Unidade Escolar que ainda não enviou o cadastro, poderá aproveitar as
comemorações do mês do meio ambiente e realizar uma conferência ou palestra de
sensibilização e mobilização e nesse ato, fazer a escolha dos membros.
Enviar a Assessoria de Currículo, aos cuidados do Assessor de Geografia, Itamar Araújo
ou na Coordenação da Diversidade, aos cuidados de Ranieri Leal.
Atenciosamente,

RANIERI RODRIGUES LEAL
Coordenador Regional de Educação na Diversidade

