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Ofício nº 073/2010/DREA/CRED/CIRCULAR 
                      

                                      Araguaína, 25 de outubro de 2010. 
 A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: Divulgando o Exercito 

 
        Senhor (a) Diretor (a) 
   
1.   O Exército Brasileiro realizará em Araguaína, a divulgação sobre as atividades 
desenvolvidas pela instituição e a importância do exército brasileiro para a sociedade, nos 
período de 03 a 11 de novembro de 2010. 
2. A programação contará com palestras, atividades educativas e oficinas para toda a 
comunidade. Dentre a programação, as escolas públicas e privadas serão beneficiadas com 
palestras para alunos, professores e comunidade em geral. 
3. As palestras terão duração de 1h (uma hora) e serão realizadas pelos oficiais do 
exército nas unidades escolares. Com o objetivo de otimizar a ação, algumas escolas foram 
agrupadas, levando-se em conta a proximidade das mesmas. 
4. As palestras são direcionadas para o público de 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º 
ano do Ensino Médio. Cada Unidade Escolar deve atentar para qual público foi agendado a 
palestra (escolas que oferecem diferentes níveis de ensino), sendo que apenas o público 
indicado deverá participar, pois a palestra é direcionada para cada público específico 
5.  Dessa forma, solicito de Vossa Senhoria que atente ao anexo deste ofício em que 
consta a listagem com o horário, público alvo e a escola em que irá participar. A escola 
anfitriã deve providenciar o material de apoio necessário a realização do evento, como: 
data-show, computador, caixa de som, microfone e local adequado. As escolas que serão 
atendidas simultaneamente de acordo com o anexo, devem articular com antecedência 
sobre o quantitativo de alunos participantes, apoio durante o evento, material, entre outros. 
6. A escola que irá fazer o deslocamento deve ainda, comunicar aos pais o dia, o 
horário, o local e o objetivo pelo qual o aluno não estará na unidade escolar em que estuda 
durante a realização da palestra. 
7. Segue em Anexo a lista com os horários, local em que cada escola participará da 
palestra. 
8. Lembro ainda, que haverá para professores, coordenadores e diretores uma palestra 
no Espaço Cultural de Araguaina, às 8h do dia 09/11/2011 com os oficiais do exército. 
Sendo assim, convidamos Vossa Senhoria e demais funcionários para participar e prestigiar 
o evento. 
9. Em caso de dúvidas, contatarem Keli Cristiane no telefone 3411-5002 ou Ranieri 
Leal 3411-5003. 
 

            Atenciosamente, 
 

RANIERI RODRIGUES LEAL 
Coordenador Regional de Educação na Diversidade 

 


