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Ofício Nº184/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 10 de abril de 2012. 
 

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

Assunto: Inscrições da XXII edição dos jogos Estudantis do Tocantins (JET’s).  
 
 

 Senhor (a) Diretor (a), 
 
 
1. Estão abertas inscrições da XXII edição dos jogos Estudantis do Tocantins (JET’s), 

Fase Municipal. Essa fase acontecerá em todas as cidades que houver duas ou mais equipes em 

uma mesma modalidade e na mesma categoria. 

2. Lembramos que essa fase só poderá ocorrer após a realização da fase interna realizada 

por cada escola (interclasse). 

3. Na fase municipal será obrigatória a entrega da ficha coletiva das modalidades com 

todos os dados (Digitada), devidamente assinadas por todos aqueles que estão indicados nas 

fichas coletivas. Os documentos necessários para inscrição estão destacados no Art.23 de 

Regulamento Geral da competição. 

4. Obs.: Os congressos Técnicos de cada cidade deverá ser “marcado” conforme a 

organização de cada município e antes da realização da faze municipal. 

5. Já o Congresso Técnico da fase municipal da cidade de Araguaína será no dia 

03/05/2012 na Diretoria Regional de Ensino, às 8h30min, na sala do teleposto. Lembramos 

ainda que essa data será o último dia para entrega de documentos dos alunos para a fase 

municipal. 

6.  Seguem abaixo as datas da realização da fase municipal dos Jogos Estudantis (JET’s) 

2012: 

Ananás  19 de abril  

Araguanã  17 de abril  

Araguaína  08 a 12 de maio  

Babaçulândia  20 de abril  

Barra do ouro  19 de abril  

Campos lindos  19 de abril 
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Filadélfia  13 de abril  

Goiatins  21 de abril  

Muricilândia  25 de abril  

Santa Fé  18 de abril  

Wanderlândia  02 de maio  

Xambioá  30 de abril a 04 de maio. 

7.  Maiores informações entrar em contato com o Jefferson no Tel.3411-5023 

 

Atenciosamente,  

 

 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino 


