
   

 
Ofício 426/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 21 setembro de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
SECRETÁRIO (A) DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 
 

Assunto: Levantamento Pioneiros Mirins – URGENTE -  

 
Senhor (a) Secretário (a), 

 
 

1.  O Programa Pioneiros Mirins é uma ação prioritária do Governo Estadual, que visa à 

permanência do aluno em ambientes educacionais com jornada ampliada e atividades pedagógicas 

diversificadas, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento integral, por meio da cultura, apoio social, 

afetivo e intelectual das crianças e adolescentes matriculados nas redes estadual e municipal de ensino. 

2.  Considerando o fato de que nos últimos dois anos não houve recadastramento dos beneficiários 

do Programa Pioneiros Mirins faz-se necessário um realinhamento a fim de que os beneficiários sejam 

adequados dentro das normas do Programa. Assim, solicitamos a Vossa Senhoria que realize um 

levantamento dos alunos cadastrados no Programa Pioneiros Mirins, conforme relação anexa, informando 

os alunos transferidos para outros municípios, os que já completaram 15 anos e os alunos que 

faleceram, os mesmos devem ser excluídos do Programa. 

3.  Considerando ainda que o pagamento será efetuado no mês de outubro, por meio do cartão do 

beneficiário, pedimos que os dados sejam enviados impreterivelmente até o dia 25 de setembro de 

2012, a fim de que a emissão do cartão seja feita com dados corretos. 

4.  A relação dos alunos que permanecerem deve ser devolvida com as devidas correções, bem como 

a relação dos que foram excluídos conforme tabela em anexo Diretoria Regional de Ensino de 

Araguaína para o email: canedo@drearaguaina.com.br. 

5.  Orientamos que o processo de desligamento seja realizado de forma transparente observando-se 

apenas os critérios de desligamento por idade e mudança de município e falecimento. 

6.  Para esclarecimentos complementares, favor entrar em contato com a servidora Cristina  

Canêdo, pelo telefone: 3411-5002.         

        
   Atenciosamente,  

 
JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 

 


