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Ofício 425/DREA/GAB/CIRCULAR  

Araguaína, 20 setembro de 2012. 
 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

Assunto: Concurso “Tocantins Estado das Águas”. 

 
Senhor (a) Diretor (a), 

 
1.  A Secretaria da Educação do estado do Tocantins e a Organização Jaime 
Câmara, com apoio da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins – 
UNDIME/TO, torna público às  instituições de ensino da rede pública e particular, instituições 
de ensino superior, professores, técnicos das Diretorias Regionais de Ensino e as Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente do Estado do Tocantins, a abertura das inscrições para o 
Concurso “Tocantins Estado das Águas”, que tem por finalidade incentivar a comunidade 
escolar a conhecer e interagir melhor com as questões sócio-ambientais relacionadas ao uso, 
conservação e preservação dos Recursos Hídricos do Tocantins, premiando os melhores 
projetos escolares e os maiores talentos artístico-literários da classe estudantil que expressarem 
a sensibilidade e o compromisso com a sustentabilidade planetária, considerando as 
potencialidades e as demandas das instituições de ensino e da comunidade local. 
2.  As inscrições estarão abertas no período de 18/09/2012 a 02/11/2012, nas 
instituições de ensino da rede pública, conveniada e particular dos 139 municípios do Estado. 
3.   Informações detalhadas sobre o Concurso,  quanto à participação, 
documentação, categorias e trabalhos, critérios de seleção, comissões julgadoras e premiações,  
favor acessar o Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 3.716, de 18 de setembro de 2012, 
páginas 03/06, através do site www.diariooficial.to.gov.br  . 
4.  Reiteramos a importância do envolvimento do Diretor Escolar em todas as 
ações planejadas e executadas na unidade escolar, inclusive, o cuidado para o cumprimento dos 
prazos estabelecidos. 
5.  Informações adicionais, contatar Dinarte, nesta Diretoria Regional de Ensino, 
através do telefone (63) 3411-5002. 
 

 

   Atenciosamente, 

 

 

 
JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 

 
 
 


