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Mem. nº 068 /DREA/GAB /CIRCULAR

SGD 2021/27009/021242
Araguaína, 26 de março de 2021.

ÀS UNIDADES ESCOLARES

Assunto: Pesquisa sobre a Juventude e a Pandemia do Novo Coronavírus.
Senhor(a) Diretor(a),
1.
A Secretaria da Educação, Juventude e Esporte apresenta a Vossa Senhoria a Pesquisa
Juventude e a Pandemia do Coronavírus, que tem por objetivo entender os impactos do
contexto atual na vida de jovens e criar uma base sólida de evidências para apoiar a atuação
de tomadores de decisão das esferas pública e privada, diante dos desafios impostos pela
pandemia do coronavírus.
2.
A pesquisa é idealizada pelo Conselho Nacional de Juventude, em parceria com o
Governo do Estado, sendo co-realizada pela Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação,
Porvir, Rede Conhecimento Social, UNESCO e pela Visão Mundial.
3.
Todo o contexto de pandemia tem forte influência no processo de desenvolvimento da
população jovem no Brasil. Para o enfrentamento dos desafios impostos pela pandemia do
coronavírus é fundamental a construção de soluções sistêmicas, com visão de longo prazo,
sustentadas por um amplo processo de diálogo e articulação social e que sejam com base em
evidências.
4.
Comprometidos com o enfrentamento desses desafios e principalmente com a
promoção e a garantia dos direitos da população jovem, a Secretaria da Educação, Juventude
e Esportes realizará a segunda etapa de mobilização, coleta e análise de dados com jovens de
todo o Estado por meio da Pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus.
5.
O Tocantins conta com cerca de 415 mil jovens, correspondendo a mais de 30% da sua
população, distribuídos em 139 municípios. As Diretorias Regionais de Educação, Juventude
e Esportes foram criadas com o intuito de facilitar a propagação do ensino de qualidade para o
interior do Estado. São 13 DREs, englobando aqueles 139 munícipios no Estado, para facilitar
a execução de projetos e cidadania no interior do Tocantins, além de políticas públicas para os
jovens.
6.
Os resultados da pesquisa serão utilizados para influenciar políticas e projetos para
juventudes, além de engajar jovens em debates relacionados à crise causada pelo Covid-19. É
nesse sentido que convidamos Vossa Senhoria para participar da pesquisa, contribuindo com a
divulgação e a mobilização de jovens, seguindo o seguinte cronograma:





Execução/Coleta de Dados: até 05 de abril de 2021;
Análise dos dados: 06 a 29 de abril de 2021;
Lançamento/Comunicação e Advocacy: segunda quinzena de maio de 2021;
Link da pesquisa: https://pt.surveymonkey.com/r/juventudesepandemia2
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7.
Dessa maneira, a Seduc e todas as instituições que atuam na promoção e defesa das
políticas de juventude, através desta pesquisa, terão melhores condições de cumprir seu papel
institucional de aconselhar, propor e desenvolver diretrizes e políticas públicas direcionadas
aos jovens tocantinenses.
8.
Ressaltamos que a pesquisa tem o potencial de analisar a realidade de cada município,
tendo em vista a efetividade da mobilização, sendo os dados apresentados à gestão ao término
da pesquisa, de forma direcionada e local.
9.
Anexos seguem o material para redes sociais, sugestão de texto para divulgação,
mobilização e nota conceitual.
10.
Ante o exposto, colocamos a disposição à técnica Jeanne, orientadora educacional
desta Diretoria Regional de Educação, através do telefone: (63) 99215-4209.
Atenciosamente,

