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Araguaína, 28 de janeiro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  
 
 
 
Assunto: Dia Temático 
 
 
                        Senhor(a) Diretor(a), 

 
 

1. Informo que está previsto para o corrente ano, quatro Dias Temáticos do 
Projeto Amigos da Escola, todos com o tema: “Minha escola, minha comunidade”. A 
relação da escola/família e comunidade será o foco das atividades para o ano de 2010, 
que apresenta uma novidade em relação aos anos anteriores: a criação do Dia Família na 
Escola, no dia 13 de março. Este dia de mobilização nacional do ano, será realizada no 
sábado, visando à participação dos pais e permitindo que as famílias conheçam de perto 
a realidade das ações educacionais da escola que os atende, tais como: projetos, 
desempenho da instituição nas avaliações externas, mecanismo de gestão, entre outros. 
As demais datas para o ano de 2010 são: 16 de abril, 28 de maio, 13 de agosto e 05 de 
novembro. 
2. Lembro que os Dias Temáticos são ocasiões para a escola debater e 
promover atividades relacionadas ao tema “Minha escola, minha comunidade”, dentro e 
fora das salas de aulas. Esse envolvimento gera maior participação dos pais na educação 
dos filhos e valoriza o papel da educação escolar, segue anexo, sugestões de atividades.  
3. Esclareço que estas sugestões têm a intenção de completar o que a escola 
já propõe a executar conforme sua Proposta Pedagógica. Reforço que as pautas das 
atividades deverão ser enviadas a Coordenação de Gestão Pedagógica no e-mail grpe-
araguaina@seduc.to.gov.br, para que sejam divulgadas junto aos meios de 
comunicação, observando as seguintes datas: 
 

DIAS TEMÁTICOS DATA DO ENVIO DA PAUTA 
13 de março 10 de fevereiro/2010  
16 de abril 10 de março/2010 
28 de maio 10 de abril/2010 
13 de agosto 10 de junho/2010 
05 de novembro 10 de setembro/2010 
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4. Agradeço todo o esforço que for dirigido a esta ação, desejando que este 
objetivo seja atingido por todos nós. 
 
5. Maiores informações pelo telefone 3411-5016 com Janilza. 
 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 
Coordenadora Regional de Gestão Pedagógica 


