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Ofício n° 097/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 24 de março de 2011. 

 

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

 
 
Assunto: Parceria com o Instituto Ayrton Senna 

 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

 
1.   O Governo do Estado do Tocantins, por intermédio da Secretária da 

Educação, com o objetivo de fortalecer e ampliar a qualidade do ensino do Estado, 

reafirmou a parceria com o Instituto Ayrton Senna, mantendo os Programas de Correção 

de Fluxo “Se Liga Tocantins e Acelera Brasil”, bem como o Programa Aceleração da 

Aprendizagem do 6º ao 9º ano, não tendo, este, vínculo com o Instituto Ayrton Senna, 

visando à redução dos índices de distorção idade-série nas escolas públicas. 

2.   O Programa Se Liga Tocantins visa alfabetizar os alunos de 9 a 14 

anos, que estejam em distorção idade-série, matriculados nas turmas do 1º ao 5º. 

3.  O Programa Acelera Brasil elimina a defasagem entre a idade o aluno e 

a série por ele cursada e destina-se a alunos com o mesmo perfil, mas que estejam 

devidamente alfabetizados.  

4.   Esses programas funcionam em salas com, no máximo 25 alunos, 

professor capacitado na metodologia, que, além da ênfase dada à leitura, oferecem 

materiais específicos, que facilitam e qualificam o aprendizado.  

5.   Manteve, também, o Programa Circuito Campeão, que propõe o 

gerenciamento da aprendizagem dos alunos, com foco nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de evitar ou reduzir a repetência nesses anos. 

6.   O Programa Aceleração da Aprendizagem tem como objetivo corrigir 

a distorção idade/série de alunos entre 13 a 17 anos, sendo dos 6º e 7º anos. As salas de 

aulas devem ser compostas de, no mínimo, 20 e, no máximo, 25 alunos.  

 



 

 

7.  Portanto, solicito a Vossa Senhoria, que, caso não tenha enviado as 

planilhas solicitadas, de acordo com o ofício n° 083/2011/DREA/GAB/CIRCULAR, 

para funcionamento dos referidos programas, que envie o mais rápido possível.  

8.   Maiores informações, contatar pelos telefones 3411-5021, com Vane 

Maria e/ou Lúcia Bento. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino  


