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Ofício nº 032 /DREA/CIRCULAR 
Em 27 de janeiro de 2012. 

 
Ao (A) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Abertura novas turmas. 
 

 
 

               Senhor (a) Diretor (a), 
 
 

           
 
 1.         Levando em consideração alguns pedidos, por escrito, a respeito de autorização de 
abertura de novas turmas, solicito a Vossa Senhoria que encaminhe um documento para cada 
demanda, informando os seguintes itens: 
 
a) Se irá gerar nomeação de professores e a quantidade para contratação; 
 
b) A relação de alunos, se possível constando a idade; 
 
c) Informar se dispõe de professores efetivos e a relação de nome e matrícula funcional, para 
verificação no sistema; 
 
d)  Lembrar que o número de alunos por turma deve obedecer ao quantitativo estabelecido na 
constituição da mesma, dentro do mínimo ou máximo, conforme o documento “Matrículas 2012 
-    Normas e Procedimentos”. Quando o número for abaixo do permitido, a mesma só poderá 
funcionar após autorização do titular da Pasta e tal solicitação deverá ser justificada; 
 
e) A Diretoria Regional de Ensino emitirá Parecer favorável ou desfavorável, referente à 
solicitação acima mencionada, antes de ser encaminhada a esta Seduc; 
 
f) A unidade escolar deve fazer o pedido à Diretoria, através de ofício; 
 
g) É imprescindível  a unidade escolar cientificar, se a turma aberta já existe no Sistema de  
Gerenciamento escolar; 
 
h) Informar quais os cursos autorizados são ofertados pela unidade escolar; 
 
i) Descrever as salas de aulas, informando qual a área em m², para confrontar com o número de 
alunos matriculados; 
 
j)-    A perspectiva de alunos não poderá ser utilizada, como justificativa para a abertura de 
turmas; 
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Continuação do Ofício. Nº 32 /DREA/CIRCULAR 
 
 
k) Escola situada em zona rural deve informar qual a distância entre a unidade escolar e o 
município a que pertence;  
 
 2.       Vale lembrar que para o número de alunos abaixo do estipulado no documento 
“Matrículas 2012 – Normas e Procedimentos”, é indicada a redistribuição entre as unidades 
escolares mais próximas, se for o caso. 
  
3.    Ressalto que tais orientações têm como fundamento o contido no OFICIO/ 
CIRCULAR/SECAD/GASEC Nº 40/2011, de 27 de dezembro de 2011, que trata do assunto: 
Redução de gastos com Pessoal. O mesmo se refere às dificuldades orçamentário-financeiras, 
pelas quais passa atualmente o Estado do Tocantins, levando-o, inclusive, a operar nos limites 
prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que a contenção de gastos com pessoal 
impõe-se como condição fundamental para a sustentabilidade da capacidade de investimento do 
Estado e atendimento das demandas sociais de seu povo. 
4.        Maiores informações, pelos telefones (63) 3411-5026 ou 3411-5016, Setor 
Regional de Informação e Tecnologias da Educação. 

 
 

 
Atenciosamente,           

                
 
  

 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 

Diretor Regional de Ensino de Araguaína 
 
 
 
 
  


