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Ofício nº 067/2010/DREA/CED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 27 de setembro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 

 
 
Assunto: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

 
 
        Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
1. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2010 ocorrerá entre 18 e 24 de 
outubro. O Tema da Semana é: “Ciência para o Desenvolvimento Sustentável”. Além de 
promover diversas atividades de divulgação científica, será estimulado o debate sobre 
estratégias e maneiras de se utilizar os recursos naturais brasileiros e sua rica 
biodiversidade de forma sustentável e conjugada com a melhoria das condições sócio-
econômica da população. 
2. A Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECT em parceira com a Secretaria de 
Educação instituiu os concursos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas cidades 
de Palmas, Araguaína e Gurupi. Os concursos têm por objetivo estimular os trabalhos em 
grupo e o estudo dos conteúdos de Ciência e Tecnologia a partir da solução de situações e 
problemas encarados como desafio para os participantes. 
A etapa de Araguaína acontecerá no dia 22 de outubro, no CAT-SESI, com a realização da 
Quarta Gincana Tecnológica – “Desafio Tecnológico”. 
3. Dessa forma, realizar-se-á na DRE, na sala de reuniões no II piso, no dia 28 de 

setembro de 2010, às 16h, uma reunião com os professores de Biologia, Física, Química e 
Matemática das escolas de Ensino Médio de  Araguaína, com o objetivo de estudar, 
conhecer e discutir sobre as possibilidades de participação e conhecimento do edital do 
concurso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
 Informo a Vossa Senhoria que é imprescindível a participação de um (01) professor de 
cada disciplina (Biologia, Física, Química e Matemática) na reunião. A participação das 
unidades escolares será fundamental para a realização dessa etapa regional. 

 
 
            Atenciosamente, 

 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 


