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Araguaína, 27 de setembro de 2019. 

 

Às Unidades Escolares. 

 

Assunto: Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao Suicídio. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e o 

reconhecimento dos fatores de risco e de proteção são fundamentais e pode ajudar os 

estudantes que, porventura, estejam apresentando problemas relacionados à saúde mental, 

emocional, ou algum tipo de fragilidade.  

2. Convém enfatizar que o número de suicídios entre jovens no País subiu de 

forma alarmante, conforme dados da Organização Mundial de Saúde, passando a ser 

considerada a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. 

3. Nesse sentido, objetivando desmistificar e propor discussões acerca da temática 

foi sancionado a Lei N° 3.440, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre a instituição da 

Semana de Conscientização, Prevenção e Combate ao Suicídio no Estado do Tocantins, 

definindo no Calendário Oficial do Estado a semana de mobilização e desenvolvimento de 

atividades que promovam a sensibilização social sobre o suicídio e as formas de prevenção 

por parte de diversos seguimentos sociais e instituições públicas. 

4. Desse modo, recomendamos que as Unidades Escolares que continuem 

realizando ações referentes à conscientização, prevenção e combate ao suicídio, ao longo do 

ano letivo, em consonância com as competências socioemocionais da Base Nacional Comum 

Curricular, o que fará a diferença para a saúde, proteção e desenvolvimento integral de nossos 

estudantes. 

5. Solicitamos a Vossa Senhoria que as Unidades Escolares preencham o 

formulário disponível no link https://forms.gle/Q7tc91fHRCaHwqCNA até o dia 03 de 

outubro de 2019 para o mapeamento e acompanhamento das ações realizadas no Setembro 

Amarelo, previstas no PPP e já realizadas pelas escolas. 

6. Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Orientação Educacional à 

disposição para eventuais esclarecimentos, por meio dos telefones 3411-5009/5014. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

https://forms.gle/Q7tc91fHRCaHwqCNA

