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Ofício n° 109/2009/DREA/CREFMCIRCULAR 

 
Araguaína, 24 de novembro de 2009 

 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 

Assunto: 1º de dezembro dia mundial de combate à AIDS 
 

 
Senhor(a) Diretor(a), 

 

 

 

1.   Dia 1º de dezembro é o dia mundial de combate à AIDS.  Atualmente, os dados 
mostram que o número de pessoas infectadas aumenta consideravelmente e que a 
vulnerabilidade de jovens e adolescentes os torna alvos da contaminação. 
2.   Com o fim de sensibilizarmos para  a problemática da infecção pelo HIV entre 
jovens e adultos, é que comunicamos sobre a necessidade de fazer um trabalho mobilizador 
com professores, alunos e toda comunidade escolar. O trabalho deverá ser feito e organizado 
por toda a unidade escolar, envolvendo todos os segmentos da escola: professores, alunos, 
suporte pedagógico, equipe gestora e administrativa e a comunidade externa. 
3.   A mobilização deverá ocorrer de acordo com as seguintes orientações: 

a - Designar um professor por turma para trabalhar a temática. O professor designado 
de cada turma é que irá ser o responsável pelos trabalhos feitos durante os dias de mobilização. 

b – Nos dias 26, 27 e 30 de novembro de 2009, a escola deverá organizar um horário 
para que a temática sobre a AIDS seja discutida pelo professor responsável em cada turma. 
(obs: sugerimos os primeiros horários de cada dia, sendo que cada escola que definirá o melhor 
momento para realizar a sensibilização). É interessante que o professor explane a temática com 
os alunos e elabore um trabalho juntamente com a turma com o objetivo de socializar com a 
comunidade escolar. 

c- No dia 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS, a escola irá organizar um 
trabalho mobilizador para a comunidade interna e externa. É nesse momento que os alunos 
irão apresentar os trabalhos realizados nos dias 26 a 30 de novembro. A escola deve organizar 
de modo que a comunidade externa tenha acesso às informações trabalhadas durante a semana. 
4. Podem-se organizar apresentações teatrais, musicais, palestras, distribuição de 
panfletos, entre outras atividades. 
5.  É interessante que se faça parcerias com ONGs, Secretaria Municipais de Saúde e 
demais colaboradores 
 

     Atenciosamente, 
 

 
              LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

                         Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


