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Ofício nº 057/2010/DREA/CED/CIRCULAR 
                      

                                           Araguaína, 25 de agosto de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: 6º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. 

 

 
                Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
 1.        Com o objetivo de construir a igualdade entre os gêneros e fortalecer a reflexão 
crítica e a pesquisa sobre as desigualdades entre homens e mulheres, contemplando suas 
intercessões com as abordagens de: classe social, geração, raça, etnia e sexualidade é que 
a Secretaria da Educação e Cultura por meio do Ministério da Educação e cultura divulga 
e incentiva esta unidade escolar a participar do 6º prêmio Construindo a Igualdade de 

Gênero. 
2. O 6º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero será atribuído às seguintes 
categorias: Mestre e Estudante de Doutorado; Graduado, Especialista e Estudante de 
Mestrado, Estudante de Graduação, Estudantes do Ensino Médio e Escolas Promotoras 
da Igualdade de Gênero. Escolas públicas e privadas podem concorrer desde que tenham 
desenvolvido em 2009 ou que estejam desenvolvendo em 2010 ações pedagógicas na 
comunidade escolar para a promoção da igualdade de gêneros. 
3. A data-limite para o envio dos trabalhos, como: redações, artigos científicos e 
projetos é de 15 de setembro de 2010, pela web site: www.igualdadedegenero.cnpq.br 

4. A premiação será feita em dinheiro, computadores e bolsas do CNPQ para 
Iniciação Científica Junior, Iniciação Cientifica, Mestrado e Doutorado. 
5. Desejo a esta unidade escolar sucesso em todas as ações desenvolvidas e que o 
trabalho realizado por esta equipe seja reconhecido através de prêmios como este e mais 
ainda, por meio da aprendizagem significativa e da mudança dos nossos alunos. 
 
 
 

             Atenciosamente, 

 
 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 

            

 

 


