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Memo. nº 144/2020/DREA/GAB /CIRCULAR                      SGD 2020/27009/059285 

 

Araguaína, 05 de agosto de 2020. 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Divulgação do Programa Olhar Atento. 

 

                     Senhor (a) Diretor (a), 

 

 

1.          O Programa Olhar Atento, lançado em evento realizado on-line, no canal TV 

Seduc, no You Tube, inseriu-se no contexto da Educação do Estado do Tocantins, com o 

objetivo de oferecer apoio sócio emocional aos profissionais da educação e aos estudantes, 

durante e pós pandemia da Covid-19.  

2. Por meio do Programa Olhar Atento, a Secretaria da Educação, Juventude e 

Esportes, em parceria com o Instituto Península, por intermédio do Conselho Nacional de 

Educação (Consed), disponibilizou diversos instrumentos, como os cursos com certificados 

on-line e  100% gratuitos que serão ofertados aos professores da Rede Estadual de Ensino e à 

comunidade.                                      

3.              Os cursos em oferta são de quatro jornadas de aprendizagem que colaboram para 

desenvolver competências relacionadas às quatro grandes dimensões presentes em todas as 

pessoas: corpo, mente e propósito. 

4.            Todos os servidores desta Diretoria Regional e das escolas (professores, equipe 

gestora e demais servidores), deverão realizar inscrição por meio do link abaixo. 

5.              Para  realizar  a  inscrição é necessário acessar a Plataforma Vivescer no site por 

meio do link: https://vivescer.org.br/cadastro  

6.                Solicitamos a Vossa Senhoria a mobilização de todos os servidores da escola para 

que se inscrevam nos cursos disponibilizados na Plataforma Vivescer. O acompanhamento 

das inscrições e finalizações das quatro jornadas de aprendizagem deverão ser realizadas pela 

orientação educacional. Anexo, folder da Plataforma Vivescer.                      

7. Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Supervisão e Fortalecimento da 

Gestão, à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas, bem como a servidora 

Andreza Cerqueira, por meio do telefone 99292-2989. Bem como se encontra  à disposição 

para eventuais esclarecimentos a Unidade Técnica Executiva de Orientação Educacional da 

Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, por meio do telefone (63) 3218-8166. 

 

 

 

                     Atenciosamente,  

 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 

  Diretora Regional de Educação de Araguaína 

https://vivescer.org.br/cadastro

