
 

  
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

 
OF/DREA/GAB/CIRCULAR/Nº157/ 2008 

Araguaína, 22 de outubro de 2008. 
                    
 
        Senhor(a) Diretor(a), 
    
 
 
             A Secretaria da Educação e Cultura, por intermédio da Coordenadoria de 
Certificação e Normatização, instituiu uma comissão estadual composta por todos os 
segmentos que representam a educação no Estado do Tocantins, para estudos e 
adequações das estruturas curriculares a serem implantadas a partir do ano de 2009. 
   As alterações das estruturas curriculares têm por fim dar atendimento a todos 
os dispositivos legais recentemente editados, como por exemplo: Lei nº 11.645, de 10 
de março de 2008 e a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. 
              
             Por esta razão, a escola juntamente com a comunidade escolar, deverá 
analisar as minutas das estruturas Curriculares, visando garantir a participação efetiva e 
democrática de todos aqueles que compõem a educação. 
 
            O resultado da análise deverá ser registrado em ata com assinatura de todos os 
participantes e encaminhado a Coordenação de Gestão Pedagógica desta Diretoria, até 
dia 13 de novembro de 2008. 
          
  Informamos ainda, que as minutas das estruturas curriculares e as sugestões estão 
disponíveis no site: www.drearaguaina.com.br. 
              
 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
CORINA MARQUES DE CARVALHO 

Diretora Regional de Ensino 
 
 
 
 



 
 ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 

  
 
 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES E ADEQUAÇÕES  
DAS ESTRUTURAS CURRICULARES PARA O ANO DE 2009 

 
 

1 As Unidades Escolares deverão discutir as minutas das Estruturas Curriculares 
enviadas pela Comissão Estadual, com representantes de pais, alunos, equipe 
pedagógica, direção e com todos os professores. 
 
 
2  A coordenação que conduzirá essa análise deverá ser feita na UE, pelo Coordenador 
de Secretaria e/ou Diretor Administrativo Adjunto, considerando que são estes que 
trabalham diretamente com as estruturas curriculares e certamente possuem maior 
conhecimento das normas que regem a organização deste documento. 
 
3  O resultado desta análise deverá ser registrado em ata com assinatura de todos os 
participantes e encaminhado à DREA, juntamente com a sugestão definida 
coletivamente, na escola, na data prevista. 
 
4 Todas as proposições elencadas pela unidade escolar deverão estar em 
conformidade com a legislação vigente (federal e estadual). 
 
 
 

Araguaína, 22 de outubro de 2008. 
 
 
 

 
CORINA MARQUES DE CARVALHO 

Diretora Regional de Ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presidência da República 
   Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-
se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.3.2008. 

 

 

 



Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.769, DE  18 DE AGOSTO DE 2008. 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a 
obrigatoriedade do ensino da música na educação 
básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 Art. 1
o
  O art. 26 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6

o
: 

“Art. 26.  .................................................................................. 

................................................................................................ 

§ 6o  A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2o deste artigo.” (NR) 

Art. 2o  (VETADO) 

Art. 3o  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências 
estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei. 

Art. 4o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,  18  de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.8.2008 

 

 


