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OF/DREA/CRGP/CIRCULAR/Nº67/ 2009 
Araguaína, 13 de agosto de 2009. 

 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Datas dos Dias Temáticos-2º Semestre/2009 

 
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1.            Comunicamos às unidades escolares que as datas previstas para acontecerem 
os Dias D-Todos Pela Educação são: 28 de agosto e 23 de outubro de 2009. 
2.   Assim, solicito a Vossa Senhoria que encaminhe, via e-mail, a pautas com a 
programação do dia 28 de agosto até o dia 24 de agosto de 2009. Seguem algumas sugestões 
de atividades que podem ser realizadas pelas escolas com a participação de professores e 
voluntários (sejam eles profissionais da educação, estudantes ou pessoas da comunidade), 
tematizando ações realizadas cotidianamente ou promovendo eventos e atividades especiais, 
sempre de acordo com o planejamento e o projeto pedagógico da escola. 
3.  Solicito ainda que incentive os envolvidos, a transformarem o Dia Temático, em 
dias da família e da comunidade na escola, aproveitando a data para mostrar as formas que a 
escola utiliza para trabalhar os temas ambientes, de modo a estimular uma maior participação 
dos pais na educação dos filhos e valorizar o papel da educação. 
4.   Informo que estão disponíveis nesta Diretoria Regional, na Coordenação 
Pedagógica 02 camisetas e um CD-Voluntários. 
5.  Maiores informações: 3411- 5016/5026/5006, com a servidora Águida Luiza. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 

Coordenadora Regional de Gestão Pedagógica 
                                                                 

 
 



 
 

Sugestões de Atividades 
 
 

 Apresentação de peças teatrais sobre o meio ambiente; 
 Apresentação de Filme, sobre o meio ambiente; 
 Palestras com engenheiros da SANEATINS; 
 Produções de textos; 
 Caminhada Educativa; 
 Palestras sobre a poluição do meio ambiente; 
 Apresentações de projetos (Meio-Ambiente, desmatamento e Conservação do solo), 

com líderes de turmas; 
 Desfiles de roupas, caracterizando o meio-ambiente; 
 Quadrilha com dançarinos usando máscaras de animais; 
 Simulado sobre o fogo; 
 Redação, paródias cartazes e desenhos; 
 Produção textual; 
 Oficinas; 
 Visitas no lixão da cidade; 
 Seminários; 
 Sensibilização-COM-VIDA 
 Aquisição de recipientes para coleta de lixo na escola; 
 Trabalho com papeis reciclados; 
 Visita ao sítio arqueológico da cidade;  
 Mutirão de limpeza nas margens do rio; 
 Palestras sobre a água-tratamento na cidade; 
 Caminhada; 
 Doação de Mudas para a população ribeirinha; 

 
 

 
 
 
 
 


