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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino Fundamental

 

O�cio Circular SEE/DIEF nº. 4/2019

Belo Horizonte, 02 de abril de 2019.

Ao À Sr (a).:

Diretor (a) da Superintendência Regional de Ensino

  

Assunto: Concurso de Redação e Desenho – Dia Mundial do Leite

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1230.01.0000176/2018-81].

  

Senhor (a) Diretor (a)

 

Informamos que foi instituído, por meio de parceria da Secretaria de Estado de Educação com a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Concurso de Redação e Desenho sobre a importância
do leite e seus derivados na vida humana para os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Educação de Jovens e Adultos – EJA, das escolas estaduais de Minas Gerais.

Ao firmar este compromisso, a Secretaria de Educação assumiu, como atribuição principal, incentivar a
participação dos alunos e professores da rede estadual de ensino. O Concurso de Redação e Desenho tem
como objetivo maior estimular o interesse dos alunos das escolas públicas estaduais de Minas Gerais pela
pesquisa, reflexão, produção e divulgação de conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis.

Sendo assim, contamos com a colaboração e o empenho desta SRE na divulgação e aplicação do Concurso
de Redação e Desenho – Dia Mundial do Leite.

Seguem, anexos, resolução e regulamento.

Solicitamos a V.Sa. repassar a orientação à equipe da SRE e aos Diretores das Escolas Estaduais de sua
jurisdição.

 

Atenciosamente, 

  

Documento assinado eletronicamente por Geniana Guimaraes Faria, Subsecretário(a), em
02/04/2019, às 22:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4132792 e
o código CRC 8B2985D0.

 
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1230.01.0000176/2018-81 SEI nº 4132792
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