GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320
(63) 3411-5003 – E-mail: diversidade-araguaina@seduc.to.gov.br
Ofício nº 077/2010/DREA/CRED/CIRCULAR
Araguaína, 29 de outubro de 2010.
A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)
DIRETOR (A) UNIDADE ESCOLAR
Assunto: Divulgando o Exército Brasileiro - Concurso de Redação e Desenho
Senhor (a) Diretor (a)
1.
Conforme já é do conhecimento de Vossa Senhoria, nos dias 03 a 11 de setembro de
2010, o Exército Brasileiro realizará em Araguaína atividades com o objetivo de divulgar
as atividades e os serviços prestados a comunidade.
2.
Com o fim de fortalecer a ação de cultuar na população os valores de cidadania,
civismo e patriotismo, o Exército realizará durante o período acima citado, o concurso de
Redação e Desenho para adolescentes e jovens das escolas públicas e privadas.
3.
O concurso de redação abordará dois temas de acordo com a escolaridade do aluno,
sendo:
A- alunos de 6º ao 9º ano – “Araguaína, Minha Terra, Meu Amor”
B- alunos do Ensino Médio – “Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga”
Cada redação deverá conter o nome do estabelecimento de ensino, nome completo do aluno
e ano que este cursa.
4.
O concurso de desenho, destina-se a alunos que estão cursando o Ensino
Fundamental do 1º ao 5º ano. O tema do concurso é: “Exército e Araguaína, juntos pela
cidadania”. Cada desenho deverá conter o nome do estabelecimento de ensino, nome
completo do aluno e ano que este cursa.
5.
As redações e os desenhos deverão ser selecionados por unidade escolar e apenas as
02 melhores devem representar a instituição. O material selecionado deverá ser entregue no
dia 09 de novembro de 2010, de 14h às 16h, no Tiro de Guerra de Araguaína. A seleção
final será feita pela equipe de Comunicação Social do Exército Brasileiro na Operação
Tocantins.
6.
Segue em anexo o edital do concurso. Em caso de dúvidas, entrar em contato com
Keli Cristiane e Ranieri Leal, através dos telefones 3411-5002 e 3411-5003.

Atenciosamente,

RANIERI RODRIGUES LEAL
Coordenador Regional de Educação na Diversidade

