
                                                                                                                                    

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA 
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: educbasica-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 194/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 16 de maio de 2011. 

 

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: XXI edição dos Jogos Estudantis do Tocantins.  
 

    
 Senhor(a) Diretor(a), 

 
 
1. Informamos que as inscrições da XXI edição dos jogos Estudantis do Tocantins -JET’s já podem ser 

feitas para a fase Regional, que acontecerá no período de 09 a 12 de junho de 2011, na cidade de Araguaína. 

Lembramos que esta etapa do JET’s é para alunos nascidos nos anos de 1997, 1998 e 1999. 

2. As fichas estão no Regulamento do JET’S - Anexo II, no site www.seduc.to.gov.br. 

3. As fichas de inscrição devem ser digitadas e com as devidas assinaturas (pais ou responsáveis, diretor 

da escola etc). 

4. Na confirmação da inscrição, o professor ou professora deverá apresentar a original de todas as 

identidades ou passaportes dos alunos. Não será aceito protocolo, ou qualquer outro tipo de documento, que 

não tenha sido explicitado no regulamento da competição. 

5. Estão habilitadas, para a Fase Regional, as escolas que cumpriram todas as etapas, conforme art.10 

do Regulamento (fase interna e fase municipal, para os municípios que tenham mais de uma equipe da mesma 

modalidade). 

6. Todas as escolas devem trazer para a abertura do JET’s um Estandarte do tamanho 60X40, que 

contenha a bandeira da escola, o brasão do Estado do Tocantins, a bandeira do Estado do Tocantins, o nome 

da escola e a cidade da U.E. 

7. O congresso técnico será no dia 31/05/2011, às 9h, na Diretoria Regional de Ensino. O não 

comparecimento do professor da escola, ou de um representante, impossibilitará a participação da escola no 

evento. Maiores informações, com Jefferson, pelo telefone 3411-5023. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 

 


