
                                                                          

 
 
 
 

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) 3411-5029 – E-mail: ced-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 099/2009/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 11 de novembro de 2009 
 

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

 

Assunto: Oficina sobre Direitos Humanos Juvenis - Escolas da Sede 

   
Senhor(a) Diretor(a), 

 

 

1. Considerando as informações repassadas por meio do Ofício nº 097 de 11/08/2009, 
esclarecemos que a Oficina sobre Direitos Humanos Juvenis, denominada de “Um mundo pra 

chamar de seu”, será realizada apenas para alunos e professores que atuam em escolas 
estaduais da cidade de Araguaína. 
2. Ressaltamos que esta atividade é uma ação do CEDECA - Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente “Gloria de Ivone” CEDECA/TO, sediado em Palmas, o qual tem 
como missão defender os direitos humanos de crianças e adolescentes, especialmente quando 
violados pela ação ou omissão do Poder Público, da família e da sociedade, assegurando-lhes a 
promoção, a proteção e a defesa. 
3. Nesse intuito, solicitamos de Vossa Senhoria que envie a esta Coordenação, 
impreterivelmente, até dia 18/11/2009, a ficha de inscrição (modelo anexo) de 3 alunos, 
atendendo o perfil de idade entre 12 e 18 anos, ser líder de turma ou de grêmio estudantil, ou 
ainda possuir disponibilidade e aptidão para trabalhar, na U.E. e na comunidade, ações e 
estratégias de intervenção destinadas ao enfrentamento das situações de violações dos direitos 
juvenis. Encaminhar, também, ficha de inscrição de 1 professor ou funcionário da escola, o 
qual participará das atividades e acompanhará os alunos durante as atividades. Para dar 
condições de locomoção, solicitamos da Vossa Senhoria o custeio do deslocamento através de 
vale transporte aos alunos que residem distante do local do evento.  
4. Informamos ainda, que as atividades ocorrerão nos dias 23 e 24/11/2009, no 
período ininterrupto das 8h às 18h, na sede dos Pioneiros Mirins, localizada na Avenida 
Filadélfia, próximo ao 2º BPM, sendo fornecido almoço e lanche aos participantes. 
5. Maiores informações falar com Rubens Martins – 3411-5023. 

 
 

Atenciosamente, 
 

  
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora Regional de Ensino Fundamental e Médio 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Unidade Escolar:______________________________________ 

Nome: ______________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ 

 

Função:  

Professor/funcionário da escola; 

 

Aluno. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 
 

 

 

 
Local do evento: Sede dos Pioneiros Mirins. (Avenida Filadélfia, próximo ao 2º 
BPM). 
Data: 23 e 24/11/2009 
Horário: 8h às 18h. 


