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Ofício n° 184/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 

Araguaína, 12 de maio de 2011. 
 

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

Assunto: 5º Concurso da União Européia de Desenho para Criança. 
 
 
 

Senhor a) Diretor(a), 
 

 

 

1.   Encaminho a Vossa Senhoria material de divulgação referente ao 5º Concurso da União Européia de 

Desenho para Crianças, com o tema: Era uma vez uma menina e um menino, juntos queriam construir um mundo 

melhor..., promovido pela união Européia no Brasil em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação.  

2.   Informo que os desenhos devem ser enviados, via e-mail: ana.almeida@eeaseuropa.eu,  até o dia 20 de 

maio de 2011.  

3.   Informações práticas para participar do concurso: 

• ter entre 8 e 10 anos; 

• ter a nacionalidade de um dos países participantes das seguintes regiões: África, América Latina, Ásia Caraíbas, 

Mediterrâneo, Pacífico, países vizinhos europeus; 

• frequentar uma escola pública em um dos países que participa do concurso; 

• fazer um desenho que represente o tema do concurso, em papel A4; 

• é facultativo escrever legenda no desenho; 

• identificar nome do autor e sobre nome, idade, classe, endereço, telefone ou e-mail da escola, na parte de trás da 

folha; 

• enviar o desenho até o dia 20 de maio de 2011 para a Delegação da União Européia, SHIS, QI 7, Bloco A, Lago 

Sul, CEP: 71615-205 – Brasília – DF; 

• os autores dos desenhos vencedores de cada região, que participa no concurso, receberão um prêmio em um 

valor equivalente a 1.000 Euros (mil euros), cada hum; 

• um júri construído por crianças européias selecionará os vencedores por região participante; 

• haverá 14 desenhos ganhadores para o conjunto das regiões participantes: 4 desenhos para a África, 2 desenhos 

para a América Latina, 2 para a Ásia, 1 para Caraíbas, 2 desenhos para Mediterrâneo, 1 para o Pacífico e 2 

desenhos para os países europeus e vizinhos orientais. 

4.   Informações complementares poderão ser obtidas no site: 

http://eceuropa.eu/eudopeaid/waht/gender/drawing-competition-2011_enhtm.   

   

Atenciosamente,  



 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


