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Ofício n° 007/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 18 de janeiro de 2010 
 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Posposta Currilar – Ensino Médio 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 
1. Encaminho em anexo os conteúdos mínimos da Proposta Curricular do Ensino Médio 

com a formatação das contribuições das unidades escolares encaminhadas a esta DRE em 

dezembro de 2009.   

Ressalto que este documento tem a finalidade de subsidiar os professores que atuam no Ensino 

Médio. 

2.  Desta forma solicito da Vossa Senhoria a disponibilização do documento aos docentes 

desta Modalidade de Ensino para que este seja utilizado no planejamento curricular na unidade 

escolar. 

3. Informo que o foco da Proposta Curricular de Ensino Médio continua sendo as 

Competências e Habilidades. Para tanto o Suporte Pedagógico de cada área do conhecimento 

deverá junto aos professores selecionar para o planejamento as competências e habilidades 

fundamentais aos alunos de cada série. Ressalto que os conteúdos mínimos deverão ser 

analisados e propostos no planejamento de forma a garantir o desenvolvimento das 

competências e habilidades selecionadas.   

 4. Solicito que observem os ajustes feitos em todas as áreas do conhecimento. Esclareço 

que os conteúdos de Filosofia e Matemática que já constavam na proposta foram 

redimensionados, em alguns aspetos, enriquecidos com as contribuições dos envolvidos e 

acrescidos com as novas proposições do ENEM.  

5. A proposta de Geografia foi formatada de forma que atendesse aos anseios dos 

educadores que contribuíram com as devidas proposições, mas falta ajustar os eixos temáticos, 

pois estes não constam na proposta, assim será programado um encontro no decorrer do 

semestre para estes ajustes.    



6. Informo ainda que as obras literárias indicadas para trabalhar as temáticas sobre Cultura 

Afro Brasileira e Africana e cultura Tocantinense não foram definidas na proposta com o 

intuito deixar livre para as unidades escolares a escolha das referentes obras. Sugiro que as 

escolas que ainda não adquiram acervos referentes a estas temáticas, que faça por ocasião do 

Salão do Livro. 

7. Ressalto que a Proposta constitui numa primeira versão que passará pela apreciação de 

muitos educadores (as).  Assim, muitas falhas poderão ser encontradas, estamos abertos a 

críticas e sugestões para que possamos consolidar um Referencial Curricular para o Ensino 

Médio.    

 

Atenciosamente, 
 
 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


