
                                                                          
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 045/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 12 de abril de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
Assunto: VIII Concurso Nacional de combate as Drogas 
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 
1.   A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas lança o VIII Concurso 
Nacional de combate as Drogas. Este ano, o concurso tem como tema: “A Juventude na 
Prevenção do Uso de Drogas”. 
2.   Ao longo dos últimos anos, nossa juventude vem se mostrando mais interessada 
em participar na melhoria de suas condições de vida, buscando resgatar sua dignidade, 
autonomia e conquistar mais credibilidade e voz. Com uma enorme força criadora, um intenso 
desejo de viver melhor e com garra para realizar seus sonhos, os jovens podem traduzir através 
de uma participação ativa, crítica, reflexiva e solidária. 
3.   Sendo assim, convidamos esta unidade escolar a mobilizar os professores e 
alunos a participarem do concurso. Este ano, o concurso propõe fazer a prevenção nas escolas 
por meio de ações educativas, evidenciando os fatores de proteção ao uso de drogas, com base 
na informação e no lúdico. 
4.  O VIII Concurso será realizado em três categorias: 
a- Concurso Nacional de Cartazes 
b- Concursos Nacional de Fotografias 
c- Concursos Nacional de Jingle 
5.   No concurso Nacional de Cartazes podem participar alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. No Concurso Nacional de Fotografias e Jingles podem participar toda a 
comunidade, tanto na categoria profissional ou amador.  
6.  A premiação será em dinheiro para os primeiros e segundos lugares de cada 
categoria e será realizado em Brasília, onde o vencedor terá suas despesas pagas para o evento 
de entrega da premiação. Os valores pagos aos ganhadores são de R$ 4.000 (Quatro mil reais)  
a R$ 2.000  ( dois mil reais) 
7.  As inscrições devem ser feitas e postadas até o dia 23 de abril de 2010, para a 
Secretaria de Combate as Drogas em Brasília. A ficha de inscrição e o regulamento do 
concurso encontram-se no site www.obid.senad.gov.br. Maiores informações podem ser 
obtidas através do site citado, no telefone 0800 510 0015 e na Assessoria de Currículo com 
Ranieri Leal.  
   

  Atenciosamente,  

 
 

 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 


