
 
 

 
 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
COORDENAÇÃO REGIONAL DA DIVERSIDADE 

 

OF/DREA/CRED/CIRCULAR Nº 077/2008. 

 

                              
                  Araguaína, 10 de setembro de 2008. 
 
            Senhor (a) Diretor (a), 
 

Estamos na reta final do ano letivo de 2008 e ainda há muito a ser realizado para 
obtermos êxito quanto aos indicadores de sucesso do Programa Circuito Campeão. Assim, 
parabenizamos toda equipe escolar por todas as ações realizadas no referido Programa, e 
conclamamos a todos para fazermos ainda mais.  
 Informamos a Vossa Senhoria que se encontram disponível no site da DREA, algumas 
sugestões para subsidiar a atuação pedagógica do professor em sala de aula, as mesmas 
devem ser amplamente divulgadas junto a equipe. 

Na oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria que viabilize junto à equipe as 
atividades abaixo relacionadas e o envio das mesmas impreterivelmente até o dia 22 deste. 

• 10 Produções de Textos de cada ano de escolaridade do Programa 
• As Avaliações dos textos do FOCO/IAS já estudados pelos professores  

e suportes pedagógicos;  
• Sugestões de atividades realizadas com o alfabeto móvel (01 apostila) 
• Sugestões de músicas para preenchimento do acompanhamento da  

freqüência e livros lidos (01 apostila);  
• 10 atividades de Interpretação de Textos de cada ano de escolaridade  

do Programa;  
• Plano de Intervenção de cada ano de escolaridade das turmas críticas do Programa 

Circuito Campeão após o levantamento do Prognóstico. 
 

    Solicitamos ainda, especial atenção da equipe gestora nos itens abaixo relacionados: 
 
• Observância quanto ao Perfil do Professor Alfabetizador – pág. 69 da  

Sistemática de Acompanhamento do Programa antes de lotá-lo em turmas  
iniciais do Programa (1º ao 3º ano). Sugerimos a U.E., a realizar  
capacitação para os professores já lotados sem observância a esse  
perfil, a fim de melhorar os índices de alfabetização/aprovação dos  
alunos (através de estudos e oficinas durante as reuniões quinzenais  
do Programa);  

• Observância aos Critérios de Aplicação e Correção das  
Avaliações/IAS e os prazos de entrega dos dados para que possamos  
consolidar os dados do Quadro II na data prevista;  

• Disponibilizar no Mural da escola os índices do IDEB 2005 e 2007 para conhecimento 
de toda comunidade escolar; 

• Realizar levantamento dos Livros Lidos por turma e desenvolvam ações de incentivo 
à leitura nas turmas, visando o alcance meta anual do Programa por cada aluno 
matriculado em cada ano de escolaridade do Programa Circuito Campeão.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 


