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OFÍCIO Nº. 177/ 2019/DREA/GAB/CIRCULAR                      SGD: 2019/27009/088209 

 

Araguaína, 13 de agosto de 2019. 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto:  Pesquisa – Nossa Escola em (Re) construção, para (Re) elaboração do Documento 

Curricular do Ensino Médio. 

 

                Senhor (a)  Diretor (a), 

  

1.              Considerando a parceria desta Pasta com o Porvir, que consiste numa iniciativa de 

comunicação e mobilização social, especializada em mapear inovações educacionais no Brasil 

e no mundo, será realizada no período de 12 a 16 de agosto de 2019, a pesquisa “Nossa 

Escola em (Re) construção” envolvendo todos os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e de 1ª a 3ª séries do Ensino Médio. A referida pesquisa constitui-se em uma 

ferramenta de escuta para Escolas e Redes de Ensino de todo o Brasil, por meio de 

questionário, conhecerem os sonhos de seus alunos em relação à educação. 

2.             As opiniões dos estudantes representam uma das estratégias da Rede Estadual de 

Ensino para a (Re) elaboração do Documento Curricular do Ensino Médio, articulado à Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC e Itinerários Formativos, sendo necessário integrar os 

esforços para atingir a meta de 100% de participação dos estudantes na pesquisa. 

3.             Para acessar e responder o questionário online, o estudante deve utilizar o link: 

http://porvir.org/nossaescolaquestionario-to  onde também terão acesso às informações 

relevantes e necessárias ao preenchimento do questionário na versão online. 

4.             Solicitamos a Vossa Senhoria o empenho de toda equipe pedagógica para ampla 

divulgação da pesquisa, compartilhamento do link, acompanhamento do processo junto aos 

alunos. 

5.             Destacamos que a pesquisa aborda quatro aspectos: os jovens, a escola que os 

jovens têm, expectativas versus realidade e a escola que os jovens querem, sendo de fácil 

resposta e tempo estimado de aproximadamente 10 minutos, para preenchimento.  

6.           Ressaltamos  a  importância  da  pesquisa e das informações resultantes da sua 

aplicação, como estudo que subsidiará a construção de um currículo que atenda as 

necessidades, possibilidades e os interesses dos estudantes tocantinenses. 

7.             Outrossim, colocamos  à disposição a Supervisão Escolar e Assessoria do Ensino 

Médio, por meio do telefone: (63)  3411-5009 e pelo e-mail: supervisaodrearn@gmail.com  

 

 

              Atenciosamente, 
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