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Ofício n° 174/2011/DREA/GAB/CIRCULAR 
Araguaína, 09 de maio de 2011. 

 

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

 
Assunto: FESTA – Festival de Artes das Escolas Tocantinenses.  
 
 

1.   A Secretaria de Estado da Educação do Tocantins, em parceria com as 
Secretarias da Cultura, Juventude e dos Esportes, lança por meio de EDITAIS, o FESTA 
– Festival de Artes das Escolas Tocantinenses, nas categorias música, dança, artes 
visuais, poesia /oratória, e teatro, como reconhecimento e valorização dos  educandos 
das escolas públicas e particulares, nas redes estadual e municipal. Os inscritos 
apresentarão na FLIT – Feira Literária Internacional, em Palmas, em datas conforme a 
categoria escolhida. 
2.  O festival tem como objetivos: 

a) Promover a integração e valorização dos talentos de nossos educandos, 
revelados nas comunidades escolares; 
b) estimular o interesse, a apreciação e o entusiasmo pelas manifestações 
artístico-culturais entre os educandos das unidades educacionais; 
c) Desenvolver o gosto pela cultura da música, dança, artes visuais, poesia / 
oratória e teatro e incentivar o intercâmbio de idéias entre os participantes; 
d) Valorizar as manifestações artísticas como forma de crescimento social e 
estético. 

3.  Os alunos poderão participar nas modalidades e categorias expressas nos 
respectivos editais. 
4.  As fichas de inscrições deverão ser entregues à Diretoria Regional de 
Ensino de Araguaína, Assessoria de Currículo, no período de 27 de abril à 27 de maio de 
2011, acompanhadas do Termo de Autorização de Menor, para alunos menores de 
dezoito anos. 
5.  Pedimos ampla divulgação na escola  e incentivo para a participação dos 
alunos. 
6.  Maiores informações, pelo telefone 3411-5023, com Maria da Ajuda.  

6.  Clic no link do edital de lançamento 
http://www.seduc.to.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=58&I
temid=21  

  

Atenciosamente,  

 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino  


