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Ofício nº 273/2012/ DREA/CIRCULAR               

 

Araguaína, 29 de maio de 2012 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Festival do Minuto nas Escolas da Rede Estadual do Tocantins 

 
Senhor (a) Diretor (a),  

 
1.       As unidades escolares da Rede Estadual do Tocantins poderão participar do Festival do 
Minuto nas Escolas, que é uma criação de Marcelo Masagão e propõe a produção de vídeos de até um 
minto de duração. O Festival acontecerá no período de 31 de maio a 27 de outubro de 2012. 

2.       Tendo em vista a ampliação dos conhecimentos de alunos e de professores em 
tecnologias digitais e produções de vídeos, a Secretaria da Educação apoiará a realização do festival nas 
escolas da Rede Estadual de Ensino. 

3.       O tema será de livre escolha e o concurso será divido em quatro categorias: 

• Ciclo II do Ensino Fundamental (6º ao 9º); 
• Ensino Médio; 
• Educação de Jovens e Adultos; 
• Docentes. 

4.               O autor do vídeo mais criativo de cada categoria receberá como premiação um 
Laptop. Todos os alunos e professores de Rede Estadual de Ensino poderão inscrever uma produção, 
concorrendo em uma das categorias acima mencionadas. A inscrição e envio dos vídeos deverão ser 
realizados diretamente no site www.festivaldominuto.com.br  para alunos do Ensino Médio, EJA e 
professores. Os alunos do Ensino Fundamental farão a inscrição por meio do site: 
www.minuteen.com.br divulgados nos cartazes que serão enviados às escolas. 

5.                 Visando subsidiar a produção de vídeos, serão enviados 2 DVDs às escolas, um para 
orientação dos alunos e outro para professores. Aulas online e outros materiais auxiliares para produção 
de vídeos também estarão disponíveis no portal www.escoladominuto.com.br. 

6.                   Os professores terão, ainda, a oportunidade de ampliar seus conhecimentos em criação 
de vídeos por meio de palestra que será realizada no mês de julho, na Feira Literária Internacional do 
Tocantins – FLIT, em Palmas. 

7.               Solicito a Vossa Senhoria empenho, no sentido de divulgar e incentivar a participação 
dos alunos no referido concurso. A relação dos alunos inscritos, por modalidade, deverá ser 
encaminhada ao Setor Regional de Desenvolvimento da Educação e Ensino Integral. 

8.                    Informações adicionais poderão ser obtidas com Vane Maria ou Edi Bento, pelos 
telefones 3411.5021, Kelly 3411.5002, Márcia Luiza e Gilma 3411.5023.             

 
    Atenciosamente, 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


