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Ofício. nº 0415/2011/ DREA/CIRCULAR               

Araguaína, 13 de outubro de 2011 

 

Ao (a) Senhor (a) 

DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 

Assunto: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011.  

 

 

  Senhor (a) Diretor(a) 

 

1.  A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2011 (SNCT) acontece entre os 

dias 17 a 21 de outubro de 2011. Em Araguaína, as atividades acontecerão na Fundação de 

Medicina Tropical, próximo ao aeroporto. O maior evento de divulgação científica do país 

abordará, neste ano, o tema “Mudanças Climáticas, desastres naturais e prevenção de 

risco.” 
2.  A intenção é estimular a difusão dos conhecimentos e o debate sobre as 

estratégias e maneiras de se enfrentar o grande desafio planetário das mudanças climáticas e de 

prevenir riscos decorrentes de desastres naturais e de situações criadas pela ação humana. A 

idéia é que sejam discutidos, em todo o país, nas instituições de ensino e de pesquisa e em 

eventos públicos, os diversos aspectos e as evidências científicas sobre o impacto das 

atividades humanas no clima do planeta e as medidas preventivas mais adequadas a serem 

adotadas em escala local e global. 

3.  As palestras serão abertas ao público. Caso a escola queira participar com grupos 

de alunos e professores nas palestras, deve ser feita a inscrição da instituição no link: 

http://www.funtrop.to.gov.br/2011/index.php/itens-listar-noticias/126 

As escolas abaixo relacionadas deverão selecionar e organizar  17 alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, para participar das atividades referentes à Semana de Ciência e Tecnologia. A escola 

deve ainda selecionar 01 professor para acompanhar os alunos nas atividades.  

4.  Senhor Diretor, após a seleção dos alunos, juntamente com o professor,  

preencher urgentemente a ficha de inscrição em anexo e enviar ao Setor de Desenvolvimento 

de Educação e Ensino Integral. Essa ficha deve ser enviada até o dia 14/10/2011, sexta- feira.  

4.  As escolas foram selecionadas, seguindo critérios de participação na Semana de 

Ciência e Tecnologia de 2010 e em outros eventos organizados e/ou acompanhados pela DRE. 

Nosso desejo e  levar o maior número de escolas, porém só há disponível a participação de duas 

escolas por  dia.  

5.  Relação e cronograma das escolas  
DATA ESCOLAS HORARIO SAIDA 

17/10 CEM PAULO FREIRE  

COL. RUI BARBOSA 

8h 

8h30 

18/10 CEM BENJAMIM 

COL. HENRIQUE C. AMORIM 

8h 

8h30 

19/10 CEM DR. JOSE ALUISIO 

COL. PRE-UNIVERSITARIO 

8h 

8h30 

20/10 CEM CASTELO BRANCO 

COL. GUILHERME DOURADO 

8h 

8h30 
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6.  Senhor Diretor, solicito que organize os alunos para que não haja atraso na saída. 

Em anexo, segue a ficha de inscrição para que cada unidade escolar, escolha a atividade que 

quer participar, bem como a programação das palestras que acontecerão durante a semana. 

7.  Maiores informações no Setor de Desenvolvimento da Educação e Ensino 

Integral, com  Ranieri Leal, através do telefone 3411-5003. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
     

 
SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 

Diretora Regional de Ensino 


