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Ofício. nº 0326/2011/ DREA/CIRCULAR               

Araguaína, 22 de agosto de 2011 
 

 

 

Ao (a) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 

Assunto: Projeto Tocantins Sustentável. 
 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1. O Prêmio “Tocantins Sustentável” criado pela Rede Sat e apoiado pela SECOM, 

SEDUC, SEMADES, Secretaria da Ciência e Tecnologia e FAPT tem como objetivo premiar 

ações que se enquadram na categoria de sustentabilidade, e que venha, de alguma forma, trazer 

benefícios para a comunidade escolar e à sociedade em geral. 

2. O concurso “Tocantins Sustentável” tem caráter educativo, considerando as 

potencialidades e as demandas das escolas e da comunidade local. As ações desenvolvidas 

devem se enquadrar na categoria da sustentabilidade e que tenham resultados efetivos, por meio 

de iniciativas voltadas ao desenvolvimento local. 

3. Os projetos deverão ser descritos e encaminhados à DRE e devem estar de acordo com 

o modelo proposto. As inscrições podem ser feitas até 21 de setembro de 2011. Cada 
Unidade Escolar poderá inscrever até 04 ( quatro) projetos. Serão premiados os treze 

melhores projetos, sendo um de cada Diretoria Regional de Ensino, além de um grande 

vencedor, que será o destaque estadual.  

4.  O edital do concurso e a ficha de inscrição encontram-se disponíveis no protocolo 
desta Diretoria Regional de Ensino. Solicito urgência a Vossa Senhoria em se apropriar do 

edital e preparar os meios necessários à inscrição dessa unidade escolar no referido concurso. 

Solicito empenho dessa unidade escolar para participar, tendo em vista que  ações, dessa 

natureza, são realizadas frequentemente e o resultado será por Regional. Não queremos ficar 

sem representantes num concurso estadual, pois temos muitos exemplos em nossas escolas com 

trabalhos que envolvam a sustentabilidade.    

5. Maiores informações, com Dinarte Guimarães e/ou Itamar Araújo, através dos 

telefones: 3411-5002 e 3411-5023, desta Regional de Ensino. 

 

Atenciosamente, 

 

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino de Araguaína 

 

 


