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Memo nº 209/2020/DREA/GAB/CIRCULAR                      SGD: 2020/27009/ 075355  

 Araguaína, 15 de outubro de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Boletim de Oportunidades – 45º Concurso de Redação promovido pelo 

Instituto Aipi. 

 

Senhor (a) Diretor (a), 

 

1. Informamos da realização do 45º Concurso de Redação, promovido pelo Instituto 

Aipi e o Instituto International Paper. 

2. O concurso é voltado ao grupo de estudantes da 1ª e 3ª séries do Ensino Médio, nas 

Escolas Públicas do Tocantins. O objetivo é de incentivar a leitura, a produção de textos, 

proporcionando novas oportunidades para ampliar o conhecimento do alunado. O tema deste 

ano é: “Como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade a sua volta?” 

3. As inscrições se iniciaram em 15 de setembro de 2020, e se encerrarão em 29 de 

outubro de 2020. A inscrição pode ser realizada no sitio eletrônico: 

http://concursoaipi.redacaonline.com.br  

4. O concurso premiará as três melhores redações, bem como as escolas com o maior 

número de inscritos. Os primeiros lugares receberão vales-compras para livros e materiais 

escolares no valor de: R$1.500,00 (1ºlugar), R$1.000,00 (2ºlugar), R$500,00 (3ºlugar).  

Os 100 melhores alunos ranqueados serão contemplados com 1 plano de vídeo aulas e 

correções de textos do Redação Online, com duração de 12 meses a partir da entrega dos 

prêmios. As três escolas com o maior número de alunos inscritos receberão 10 caixas de papel 

A4 chamex e doação de livros até o valor de R$5.000,00 por escola. Os 20 professores com o 

maior número de alunos inscritos ganharão 1 curso on-line de treinamento para correção de 

redação no modelo ENEM e 2 caixas de papel A4 Chamex. 

5. Segue como anexo, o Edital n.º45 da divulgação contendo o regulamento. 

6. Perante o exposto, colocamos o técnico do Setor do Currículo Escolar, Prof. Antonio 

Adailton a disposição, através dos contatos: 99282-5834. 

 

            Atenciosamente,  
 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

Diretora Regional de Educação de Araguaína 

http://concursoaipi.redacaonline.com.br/

