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Ofício Nº259/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 22 de maio de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
 

Assunto: Jogos Estudantis do Tocantins (JET’s) Fase Regional. 
  

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
 
1. Informamos que estão abertas as inscrições para XXII edição dos Jogos Estudantis do 

Tocantins (JET’s) - Fase Regional. Poderão se escrever para essa fase as escolas campeãs das 

fases municipais nas modalidades coletivas (Futsal M/F, Handebol M/F e voleibol M/F). 

Lembramos que na sede classificam-se para a fase regional os três primeiros colocados de cada 

modalidade. (Regulamento pg.8). Reforçamos que os jogos acontecerão simultaneamente nas 

duas categorias (12 a 14 anos) e (15 a 17 anos).  

2. Ressaltamos ainda que todas as escolas da sede e dos municípios poderão se escrever para 

as modalidades individuais nessa fase (atletismos, tênis de mesa, xadrez e vôlei de praia), 

conforme regulamento Geral da competição. 

3. O prazo final para o envio das fichas de inscrição (confirmação) será até o dia 06 de 

junho, conforme regulamento da competição (art.30 inciso 1º).  

4. A lista de documentos necessários para a inscrição dos alunos está no Regulamento Geral 

da competição (Art.23). Todas as fichas deverão estar devidamente digitadas, preenchidas e com 

suas respectivas assinaturas. 

5. O Congresso Técnico da fase regional acontecerá dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, 

na sala do Tele Posto da Diretoria Regional de Ensino de Araguaína. Todos os professores de 

Educação Física, que participarão dos JETS, estão convocados para essa reunião. 

6. O Regulamento Geral da competição e as fichas de inscrição estarão disponíveis no site 

da Diretoria Regional de Ensino, em ANEXO. Maiores informações com Jefferson Alves da Luz 

3411-5023. 
 

Atenciosamente,  

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


