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Ofício Nº152/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 21 março de 2012. 
 

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

Assunto: Repasse da capacitação “Educar na Diversidade” 
 
 

  Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1. A política de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino não consiste 
apenas na permanência física desses alunos, junto aos demais educandos, mas representa 
ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, 
respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. 
2. O principal nesse processo é a dinâmica de construir a mudança. Todos devem 
colaborar: professores, alunos, pais, direção, funcionários, pessoas da comunidade e entidades 
de pessoas com deficiência, ou seja, todos devem ser parceiros e trabalhar juntos pela mudança, 
para tornar a Escola ideal: inclusiva, democrática e de qualidade. 
3. A capacitação “Educar na Diversidade”, realizada por esta Diretoria, no período de 06 
a 09 de março do ano em curso, teve a participação de professores da rede regular de ensino, 
que possuem alunos inclusos em classe comum.  
4. Nessa capacitação, foram feitas abordagens referentes à educação de alunos com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento por especialistas da área. Foram 
disponibilizados os materiais utilizados na formação para os participantes, tendo em vista que 
os mesmos foram inscritos na referida capacitação, com o intuito de, além de receberem as 
informações e serem multiplicadores em suas respectivas escolas. 
5. Portanto, solicito o envio do cronograma de repasse da formação, que deverá ser 
enviado até o dia 30 de março e ser realizado, impreterivelmente, até o dia 20 de abril, pelo e-
mail: grebaraguaina@gmail.com. Ressaltamos a importância do envio antecipado do 
cronograma, a fim de que possamos fazer o acompanhamento dessa ação in loco. 
6. O setor do Ensino Especial se coloca à disposição para orientações necessárias, pelo 
telefone 3411-5019 (falar com Eveline). 

 

Atenciosamente,  

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


