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Ofício n° 070/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 
 

Araguaína, 07 de maio de 2010. 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 

Assunto: Gincana Literária   
  
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 

1.  A Secretaria de Estado da Educação e Cultura, representada pela Comissão 
Organizadora da Gincana Literária, agradece as todas as Unidades Escolares participante da Gincana 
Literária do 6º Salão do Livro do Tocantins, destacando o empenho e dedicação dos servidores que 
atuaram significativamente na Comissão Organizadora Especial/DRE, Diretores Escolares, 
Professores e Alunos que, de forma brilhante, representaram a Diretoria Regional de Ensino. 
2.  A Gincana Literária contou com a participação efetiva de 390 alunos, sendo 130 
participantes das provas e 260 compondo a torcida organizada e, ainda, com cerca de 100 servidores 
acompanhantes, entre esses os Diretores Regionais de Ensino. Os referidos alunos foram premiados 
por meio da parceria entre esta Pasta e a BRASILCARD, que ofereceu como prêmio “cartões 

livros”, no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo distribuídos aos alunos 
da seguintes forma: 
 R$ 800,00     1º lugar: divididos em 10 cartões de R$ 80,00; 
 R$ 500,00    2º lugar: divididos em 10 cartões de R$ 50,00; 
 R$ 400,00    Torcida organizada: divididos em 20 cartões de R$ 20,00. 
3.   A referida premiação foi feita durante todos os dias da Gincana Literária, de modo 
que os alunos já saíram do Espaço Jovem com a premiação para comprar os livros e com a 
oportunidade de vivenciar um momento de competitividade saudável e rica em aprendizagem, pelas 
atividades que desenvolveram. 
4.   Os alunos se envolveram com atividades literárias baseadas na obra “Contos de 
Aprendiz”, de Carlos Drummond de Andrade, biografia de Odir Rocha e conhecimentos gerais, por 
meio das seguintes provas: grito da torcida, torcida organizada, poesia, dramatização, “hip hop”, 
soletrando e responda se puder. Os objetivos foram alcançados em todas as provas realizadas, pois 
presenciou-se um espírito competitivo, mais de forma ética e saudável, onde os aspectos intelectuais, 
históricos e artísticos abrilhantaram o palco do Espaço Jovem, nas apresentações dos componentes 
das Diretorias Regionais de Ensino.  
5.   O quadro abaixo mostra os resultados com a pontuação e classificação de cada 
Diretoria Regional de Ensino na Gincana Literária, conforme competição realizada: 
 
 
 
 
 



 
 

DRE PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
COLINAS DO TOCANTINS 502 1º LUGAR 
TOCANTINÓPOLIS 495 2º LUGAR 

 
PALMAS 482 1º LUGAR 
MIRACEMA DO TOCANTINS 478 2º LUGAR 

 
GUARAI 524 1º LUGAR 
ARAGUAINA 485 2º LUGAR 
   
ARAGUATINS 521 1º LUGAR 
DIANOPOLIS  439 2º LUGAR 

 
PORTO NACIONAL 522 1º LUGAR 
PARAÍSO 497 2º LUGAR 
ARRAIAS  458  

 
PEDRO AFONSO 512 1º LUGAR 
GURUPI 465 2º LUGAR 

 
 

6.   Considero que esse foi um momento rico, dinâmico e prazeroso, pois as escolas 
realizaram as provas com muita dedicação, criatividade e alegria. Os objetivos foram alcançados 
devido ao empenho de todas as Diretorias Regional na articulação junto às unidade escolares.  
7.   Assim, esta Secretaria reconhece e parabeniza a todos os envolvidos na Gincana 
Literária, que têm se tornado, a cada ano, um espaço de integração e aprendizagem, pois o 
depoimento dos alunos evidencia o entusiasmo e alegria manifestada durante o momento da 
Gincana, pois a melhoria e o enriquecimento da Gincana Literária dependerão continuamente da 
dedicação e do esforço de todos os envolvidos na escola, DRE e na SEDUC. 
   
 
  Atenciosamente,      
 
 
 
 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 
Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 


