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OFÍCIO Nº 088/2009/DREA/CRGP/CIRCULAR 
 

Araguaína, 10 de novembro de 2009. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR  
 
Assunto: Calendário Escolar Padrão SEDUC/2010 
 
                     Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.                Encaminho a Vossa Senhoria o Calendário Escolar Padrão SEDUC/2010. O 
presente documento é resultado do trabalho realizado pela Comissão de Elaboração do mesmo, 
que contou com a representação de todos os segmentos da educação do Estado do Tocantins e se 
pautou em garantir aos alunos o seu direito aos 200 dias letivos, conforme determina a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. 
2.  Informo que ficou assegurado um recesso significativo para o início das atividades 
do ano vindouro, considerando que os professores retornarão somente no dia 20 de janeiro de 
2010 para atividades de planejamento. O início efetivo das aulas com os alunos ocorrerá no dia 
21 de janeiro. 
3.  Observo que, tendo em vista a implementação do Programa Nacional de  
Formação de Professores – Plataforma Freire, que beneficiará centenas de professores com uma 
graduação e terá o início de suas atividades a partir do dia 5 de janeiro, necessário se faz que o  
período de planejamento fosse fracionado, ficando, portanto, o dia 20 de janeiro para planejar as  
aulas que serão ministradas até o período de carnaval e os dias 18 e 19 de fevereiro, para o  
restante do ano letivo. 
4.  Na oportunidade, ficou decidido pela comissão supracitada que, para o ano de 
2010, a renovação de matrícula ocorrerá no período de 4 a 8 de janeiro e o de matrícula de 
novatos de 14 a 19 de janeiro de 2010, devendo, portanto, desconsiderar o que  orienta o 
Calendário Escolar Padrão SEDUC/2009. 
5.  Esta decisão se pautou na necessidade de que as matrículas deverão ocorrer 
somente após a apuração dos resultados do ano letivo, evitando assim, situações em que o aluno 
possa ser matriculado para um ano/série que ainda não obteve aprovação.   
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6.  Outrossim,  esclareço que, se a unidade escolar optar por um calendário 
diferenciado, deverá encaminha-lo para aprovação e monitoramento, impreterivelmente até o dia 
31 de dezembro de 2009 à Coordenação de Gestão Pedagógica na sala da Inspeção Escolar. 
Ressaltamos que o calendário deverá contemplar o mínimo de 200 dias letivos e que os dias de 
formação não sejam alterados do Calendário Escolar Padrão da SEDUC – 2010.  
 
 
                 
                       Atenciosamente, 
 

SHIRLEIDE QUEIROZ DE LIMA RAMOS 
                         Coordenadora Regional de Gestão Pedagógica 
 
 
 

 


