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Ofício Nº107/DREA/GAB/CIRCULAR  
Araguaína, 01 março de 2012. 

 

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

Assunto: Projeto Político Pedagógicos. 

 
 

 Senhor (a) Diretor (a), 
 
1.  O fortalecimento das práticas educacionais da Secretaria da Educação realizadas pelas 
Diretorias Regionais de Ensino e Unidades Escolares encontra-se alicerçado nas ações 
articuladas e desenvolvidas em conjunto com as diferentes instituições e ONGs, que, em 
parceria, trabalham no atendimento às comunidades por meio de projetos e programas voltados 
à transformação sociocultural do alunado. 
2.  Essas atividades são importantes para o incentivo do protagonismo juvenil, pois se 
encontram no ponto de convergência entre a educação e os anseios do público alvo das escolas.  
São momentos que oportunizam a discussão e a reflexão sobre a realidade socieducativa, 
constroem novos conhecimentos, desenvolvem habilidades e estimulam o espírito crítico e 
investigativo dos educandos e dos educadores. 
3. Em virtude de a SEDUC estar passando por um momento de ressignificação e 
reorganização do currículo, além das ações desenvolvidas por meio das parcerias, é necessário 
que sejam inseridas nas ações do Projeto Político Pedagógico – PPP os projetos e os 
programas abaixo relacionados: 

• Programa Parlamento Jovem; 
• Concurso de Redação do Senado Federal e Projeto Jovem Senador; 
• Programa Jovem Embaixador; 
• Olimpíadas de Língua Portuguesa, Matemática e Geografia; 
• PSE – Programa Saúde na Escola; 
• Projeto “Acerte os Ponteiros com o ENEM”; 
• Prêmio Jovem Cientista. 

4.  Esses projetos devem estar presentes nas ações do PPP, nas atividade curriculares da 
Unidade Escolar, pois são de extrema relevância para a aquisição do conhecimento e do 
aperfeiçoamento das habilidades intelectivas e sociais dos educandos. 
5.  Informações complementares deverão ser obtidas na Sala da Supervisão e na Sala do 
Currículo, 3411-5009 e 3411-5023. 
 
  

Atenciosamente,  

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


