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Ofício Nº098/DREA/GAB/CIRCULAR  
Araguaína, 28 fevereiro de 2012. 

 

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

Assunto: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

 
 

 Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.  As políticas educacionais do Estado do Tocantins, visando uma educação dialógica, 
construída a partir de sujeitos que escrevem sua história no tempo e no espaço a que pertencem, 
buscam reorganizar um currículo que contemple o contexto no qual a comunidade escolar se 
encontra inserida, a fim de que as ações e os projetos escolares sejam exitosos e capazes de 
promover transformações socioculturais no seu entorno. 
2.  Frente às novas propostas nacionais do currículo da Educação Básica, Resolução de Nº 
2 de 30 de janeiro de 2012, “que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio”, reconhecemos a necessidade de se conhecer as mudanças apresentadas para que haja 
adequação às orientações curriculares, com o propósito de aperfeiçoar o trabalho educativo. 
3.  Para tanto, convocamos os coordenadores pedagógicos de todas as escolas que ofertam 
o Ensino Médio da sede e dos municípios jurisdicionados a esta Regional de Ensino para uma 
reunião, dia 09/03/2012, na Sala de Reunião, das 8h às 12h e da 14h às 18h, onde iremos 
promover o estudo destas diretrizes. A unidade escolar deve encaminhar para participar 

desta reunião um coordenador que acompanha o Ensino Médio e que seja um multiplicador 
das informações junto à equipe escolar. 
4.  Abaixo disponibilizamos os links, onde os participantes da reunião encontrarão os 
documentos necessários para estudo e apropriação e que deverão trazer impressos no dia da 
reunião. Além dos links seguem anexa a Resolução de 30 de janeiro de 2012 para impressão. 

Direitos Humanos:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm 
Trânsito:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm  
Educação Ambiental:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm 
Estatuto do Idoso:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm 
Alimentação Escolar:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm 
Língua Espanhola:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm 

5.  Maiores informações pelo telefone 63 3411 5023/5014. 
  

Atenciosamente,  

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


