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OF/DREA/GAB/Nº228/2009 
 

                               Araguaína, 07 de novembro de 2009. 
 
A Sua Senhoria o(a)  Senhor(a) 

DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 

 
Assunto: Inscrições Apresentações Culturais 6º Salão do Livro 

 
 

Senhor(a) Diretor(a), 
 
 
1.  O Governo  do Estado do Tocantins por meio da Secretaria da Educação e Cultura, 

realizará no mês de março de 2010, o 6º Salão do Livro. Durante este evento acontecerão várias atrações 

culturais, como espaços destinados às apresentações das escolas; nas modalidades dança, música e 

literatura. 

2.                  Assim, caso essa unidade escolar tenha interesse em inscrever apresentação cultural, para 

participarem da pré-seleção, deverá encaminhar a ficha de inscrição anexa até dia 24 de novembro de 

2009,  por meio dos emails euniceap@seduc.to.gov.br ou euniceap2008@gmail.com.  

3.   Ressaltamos que as apresentações pré-selecionadas, serão informadas pela Secretaria de 

Educação e Cultura, via Diretoria Regional de Ensino e que o número de participantes informado na ficha 

de inscrição, não poderá ser alterado, considerando que o local das apresentações será de acordo com o 

número de pessoas inscritas. 

4.  Cada escola selecionada deverá comparecer com dois acompanhantes, sendo um deles, 

responsável pela apresentação na escola, tendo também um representante da Regional de Ensino. 

5.  Informamos ainda, que os alunos selecionados para as apresentações sejam alunos que 

permanecerão na unidade escolar em 2010 e que o transporte dos alunos de Araguaína a Palmas, bem 

como o translado na capital, correrão por conta da unidade escolar, sendo que, o microônibus da Diretoria 

Regional de Ensino estará à disposição da unidade escolar, na condição de que na data da apresentação o 

mesmo se encontre em Araguaína, podendo conduzir apenas dezenove passageiros(incluindo 

responsáveis e alunos). 

6.  Contato no setor de comunicação pelos telefones 63 3411-5032/5033 ou celular 63 9997-

5924, com a servidora Eunice.  

 

Atenciosamente, 
 
 

SUZANA SALAZAR DE FREITAS MORAIS 
Diretora Regional de Ensino 



 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO 6º SALÃO DO LIVRO-2010 

 
 
DRE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Município: --------------------------------------------  Distância a Palmas: ----------------------------------------- 
Nome da escola: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome do responsável pela apresentação na escola ----------------------------------------------------------- ------ 
Telefone: ---------------------------------------  E- mail --------------------------------------------------------------- 
Tema da Apresentação::  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tipo: (   ) Música   (    )  Dança        (   ) Literatura 
Relato sobre a Apresentação: --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
Tempo de duração ( máximo 10 minutos) ----------------------------------------------------------- 
Número de Alunos: ---------------------------------------------------. 
Nome dos alunos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quantitativo de equipamentos: Som ------------------   Microfones com fio (    ) Quantos? ------- ------------ 
sem fio (   )   Quantos? ....................................... 
Outros especificar -------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome do acompanhante da Escola e telefone: ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nome do acompanhante da Diretoria e telefone: (deixar em branco, a ser preenchido pela Diretoria)----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A unidade de ensino deverá responsabilizar-se  pelo transporte  dos participantes; o qual deverá ficar a 
disposição dos alunos para  transportá-los até o local da apresentação. 
 
Para maiores informações entrar em contato com Eunice ou Flaviana através dos telefones (63) 3411-
5033\5032 ou 9997-5924. 
 
Encaminhar a ficha de inscrição até o dia 24 de novembro de 2009 via email  para euniceap@seduc.to.gov.br   
ou euniceap2008@gmail.com 
 
Caso a apresentação necessite de equipamentos (violão, bateria, guitarra, teclado e adereços), será de 
responsabilidade da Unidade de Ensino. 
 
Ressaltamos que o fato de ter realizado a inscrição não significa que a escola irá apresentar e 
que todos os alunos deverão ter autorização dos pais para se deslocar e apresentar. 

 


