Diretoria Regional de Educação de Araguaína

Ações do 1º Semestre 2017
Diretora Florismar presente nas atividades da
Regional de Araguaína
ambiente aprazível não só
aos servidores quanto aos
usuários dos serviços prestados pela Diretoria.

Interesses especiais:


Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.



Sintetize aqui seus interesses.

Maria Florismar do Espirito
Santo assumiu a Diretoria
Regional de Araguaína em
fevereiro de 2015 e desde
então muitas melhorias foram
realizadas tanto na estrutura
física da sede da Diretoria
como na parte administrativa
e pedagógica. Tornando o

Sua atuação também refletiu positivamente nas escolas realizando atendimentos aos Diretores de unidade escolar tanto na Diretoria quanto nas escolas.
Fazendo-se mais próxima
dos professores e alunos.
Esse informativo visa
apresentar algumas das
ações desenvolvidas no
primeiro
semestre
de
2017 .

Entrada da
DRE-Araguaína

Revitalização dos Ambientes e dos Jardins da Diretoria

A Diretoria agora dispõe de
uma sala de reuniões renovada
e acolhedora e um jardim revitalizado deixando o ambiente
agradável e salutar.
Antes e depois da
sala de reuniões
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Antes e depois do
jardim de entrada

30 de junho de 2017

Ações do 1º Semestre 2017

Participação no Programa da TV Escola
Referência Nacional no
Programa
Educação
Financeira o Colégio
Estadual Pré Universitário de Araguaína recebeu a Equipe do Programa TV Escola que
veio gravar um programa Especial sobre o
tema.

Equipe do Programa TV
Escola com a Diretora
Regional, Técnicos da
DRE e do Colégio
Pré Universitário.

Na ocasião foram realizadas
várias entrevistas com pais
de alunos, colaboradores da
escola e da Diretoria Regio-

nal. Entre elas destacou-se a entrevista da
Diretora
Regional
Maria Florismar que
falou da importância
do programa para
reverter em muitos
casos
à
situação
social dos alunos
envolvidos, pois ”sabemos
que muitos derivam de uma
realidade de vulnerabilidade
social, e a Educação financeira visa essa mudança”. O

programa gravado vai ao ar
em agosto.

Acompanhamento nas Unidades Escolares

“Participação em eventos,
reuniões e
acompanhamento nas
escolas da DRE.”

Está mais próximo da escola e
dos profissionais
que nelas atuam, é
um dos objetivos
da Diretoria Reg.
de Educação de
Araguaína. Com essa visão a
Diretora Regional Maria Florismar esteve em vários eventos,
reuniões e acompanhamento
das 78 escolas da Regional de
Araguaína. Em todos os acompanhamentos também estavam

presentes Assessores da Regional
e técnicos de vários setores.

Participação na Abertura Oficial do JETS em
Gurupi

“ Presença dos 13 Diretores
Regionais na Abertura Oficial do
JETs em Gurupi.”
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Os Jogos Estudantis do Estado do Tocantins tem se tornado um dos eventos que
mais agrada e envolve o
alunado de todas as redes,
Estadual, Municipal e particular. Momento de integração e
práticas esportivas. Esse ano a

Abertura Oficial do JETs
aconteceu na cidade de
Gurupi, com a presença da
Diretora Regional de Educação de Araguaína Maria
Florismar e dos demais
Diretores Regionais de
Educação

Diretora Reg. de Araguaína
Maria Florismar e a Secretária
de Educação Wanessa
Zavarese Sechim
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Lançamento dos Programas do Instituto Ayrton Senna

Presença da Diretora Regional Maria Florismar e Técnicas da Diretoria no Lançamento da Parceria do Estado
do Tocantins e o Instituto
Ayrton Senna (IAS) para

desenvolver os programas “Se Liga”,
“Acelera Brasil” e
“Circuito Campeão”.
Na ocasião estavam
presentes educadores,
prefeitos, secretários
municipais de educação, coordenadores
municipais dos programas do IAS e técnicos da
Secretaria da Educação,
Juventude e Esportes.

Visita da Secretária Wanessa à Regional de Araguaína

A Regional de Educação de Araguaína recebeu nos dias 17,18 e 19
de maio os Diretores Regionais,
uma Ação da Secretaria Descentralizada. Estiveram presentes além
da Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes Wanessa
Zavarese Sechim, o Subsecretário
de Educação Jarbas Ferreira da
Costa, a Superintendente de Educação Jucylene Maria de Castro
Santos Borba Dias, os 13 Diretores

Regionais e seus Assessores Pedagógicos, e demais técnicos da SEDUC. Nos
03 dias que esteve em Araguaína a
Secretária Wanessa realizou a Reunião
com os Diretores Regionais, atendeu os
78 Diretores das Unidades Escolares da
Regional de Araguaína, visitou escolas,
realizou uma reunião com alunos da 3ª
série do Ensino Médio e um momento
com os técnicos da DRE. Foram 03
dias de trabalho intenso, mas muito
gratificante.

Apresentação do Coral da Escola Esp. André Luiz

Página 3

Presença dos 13
Diretores Regionais
do Tocantins

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUAÍNA

Parceria com as redes Municipais

Reunião com os Prefeitos de
Muricilândia e Santa Fé

Visando uma Educação pública realmente de qualidade, a Diretoria Regional de Educação de Araguaína mantem uma parceria muito forte com os
Prefeitos e Secretários Municipais de Educação dos 17 municípios a ela
jurisdicionados. Em reuniões com Prefeitos e Secretários Municipais ou em
eventos a Diretora Regional Maria Florismar busca estar sempre presente,
contribuindo assim com o regime de colaboração firmado entre as duas
redes, objetivando o alcance das metas propostas no Plano Estadual de Educação – PEE-TO e a melhoria da Educação.
Com Secretário Municipal
de Educ. de Araguaína
Jocirley Oliveira

Reunião com Servidores
Reuniões com os Servidores da Diretoria
Regional de Educação de Araguaína são
frequentes para repasse de informações e
orientações diversas , e também são momentos para agradecimentos ao empenho da
equipe nas diversas atividades desenvolvidas na DRE

Encerramento do 1º Semestre - Arraiá da DRE-Araguaína
Todos os anos para fechar bem o semestre a Diretoria Regional de Educação de
Araguaína realiza um momento de descontração entre os servidores da DRE e
os Diretores de unidades escolares. Neste semestre foi realizada o “Arraiá da
DRE”. A festa foi na AABB e contou
com muita comida típica , música ao
vivo com um grande sanfoneiro, animação e muita dança.

Estamos na Web! drearaguaina.com.br
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