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OFICIO/DREA/CRED/CIRCULAR Nº 034/2010 

 
                                                       

         Araguaína, 25 maio de 2010. 
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Campanha do Agasalho para os Povos Indígenas 
 
 
                      Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1. A Secretaria Estadual de Educação, juntamente com as Diretorias Regionais de 
Ensino do Tocantins, estão participando neste ano de 2010 da “CAMPANHA DO 
AGASALHO PARA OS POVOS INDÍGENAS”. 
2. O objetivo da campanha é arrecadar doações do tipo: Roupas e calçados para 
todas as idades, cobertores, redes para dormir, agasalho de frio e outros.  
3. A iniciativa da campanha é suprir as necessidades dos povos indígenas que nas 
noites frias do mês de julho sofrem por falta de agasalhos e vestimenta.  
3. Sendo assim, solicito de Vossa Senhoria que sensibilize sua equipe e a 
comunidade em geral, divulgue a campanha de arrecadamento e faça o recolhimento dos 
donativos para encaminharmos para as aldeias e escolas indígenas que fazem parte da 
nossa Regional, de modo que possamos ajudá-los a ter uma melhor qualidade de vida, 
sendo que este foi o desejo expresso pelos próprios índios. 
4. As doações devem ser recolhidas na própria unidade escolar e encaminhadas à 
DRE até o dia 28 de junho, aos cuidados de Nélder ou Anúbia – Técnicos da Educação 
Indígena.  
5. Maiores Informações na Coordenação da Diversidade, através do telefone: 3411-
5014 / 5003 ou com os Técnicos no telefone 3411-5002. 
5. Sabe-se que cada um pode ajudar e participar na construção de um mundo melhor, 
mais justo e mais humano. Compartilha do mesmo pensamento de Franz Kafka que diz: 
“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana.”  
 

Atenciosamente 

 

 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador de Ensino da Educação na Diversidade 

 
 
 


