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Ofício n° 111/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 01 de julho de 2010 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

Assunto: Material de divulgação – Parlamento Juvenil do MERCOSUL para escolas que 

oferecem ensino médio 
 

Senhor (a) Diretor (a) 
 
1.  Informo a Vossa Senhoria que está disponível nesta coordenação um cartaz 
para divulgação, com informações sobre o Parlamento Juvenil do MERCOSUL. 
2.  Trata-se de um projeto de participação juvenil que teve origem no Uruguai e 
está sendo apoiado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Colômbia e Venezuela, cujo 
objetivo é contribuir para a formação política e cidadã dos jovens, dando-lhes ferramentas 
para que possam participar, ativamente, de grupos que promovam a cidadania. 
3.  O tema a ser discutido entre os jovens é “O Ensino Médio que queremos”, com 
destaque de alguns tópicos, tais como: inclusão educativa, os jovens e o trabalho, participação 
cidadã, direitos humanos e temas vinculados à diversidade de raça, etnia e gênero. 
4.  Para tanto, poderão participar alunos de ensino médio de escolas públicas, na 
faixa etária de 14 a 17 anos. Os alunos selecionados deverão participar do evento internacional 
no Uruguai, em outubro do ano em curso. O perfil desejado do aluno participante é que seja 
capaz de levar a voz do grupo que representa, ter idéias inovadoras e propositivas, ter 
participação nas discussões, saber comunicar-se, interessar-se pela temática e estar disposto a 
ler e conhecer sempre mais. 
5.  No Brasil, o projeto está sendo apoiado pelo Ministério da Educação, por meio 
desta Secretaria, pelo UNICEF e o Observatório Jovem da Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
6.  Os critérios de seleção para a etapa nacional e demais informações estão 
disponíveis na Secretaria de Educação de seu Estado, bem como no site do Ministério da 
Educação www.mec.gov.br. ou http://parlamentojuvenil.educ.ar/pt-br/paises-participantes-
pt/brasil-pt/.  
7.  Divulgue entre seus alunos e incentive a participação dos professores nesse 
importante projeto. Contamos com seu valioso apoio. 
8.  Solicitamos às escolas que venham buscar o cartaz e o folder com orientações 
da seleção estadual e nacional na Coordenação de Ensino Fundamental e Médio. Contatos: 
Rosana 3411 5014/5003 

Atenciosamente, 

 

 
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


