
                                                                          

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE ARAGUAÍNA  
Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

(63) 3411-5014 – E-mail: greb-araguaina@seduc.to.gov.br 
 

Ofício n° 057/2010/DREA/CREFM/CIRCULAR 
 

Araguaína, 23 de abril de 2010 
 

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 

 
Assunto: Inscrições 3ª edição do Congresso Pensar   
   
 

  Senhor(a) Diretor(a) 
 
 

1.   Informo a Vossa Senhoria que, acontecerá no período de 19 a 22 de maio, no Centro de 

Atividades do SESC em Palmas a 3ª edição do Congresso Pensar com o tema: Pensar, Acreditar e 

Fazer com Qualidade. O evento é de iniciativa do Jornal do Tocantins em parceria com a Secretaria de 

Educação e Cultura.  

2.   Desta forma informo que grande parte das escolas jurisdicionadas a esta DRE foram 

contempladas com vagas para participar do referido Congresso.  

3.   Esclareço que o critério adotado pela SEDUC para escolha, foram aquelas escolas que 

não atingiram a média estadual no IDEB. 

4.   Ressalto que o educador sorteado pela equipe escolar para participar do evento terá as 

despesas pagas pela SEDUC. Assim de acordo com a planilha de distribuição de vagas em anexo 

solicito as inscrições do servidor no site: www.jornaldotocantins.com.br/pensar. As inscrições serão 

efetuadas por meio deste site até 16 de maio de 2010.  

5.   Atenção: As inscrições dão direito aos educadores a participar de todas as conferencias 

e de dois minicursos, no entanto, aqueles que se inscreverem nos minicursos: O ensino a partir do 

letramento, Tecnologia educacional método das boquinhas: alfabetização e educação infantil e 

Comunidades de (in) formação e aprendizagem para currículo da educação básica deverão se 

inscrever em mais dois minicursos, (ver a planilha de distribuição de vagas por escola e público 

alvo). 

6.   Para garantirmos a eficácia no processo de inscrição e a efetividade da participação é 

necessário atenção às seguintes recomendações: 



• As inscrições serão efetivadas até 16/05, mas os dados dos participantes, conforme a 

tabela abaixo, terá que ser encaminhado a esta Coordenação até dia 27/04 

impreterivelmente; 

• Caso o educador informado para 3ª edição, tenha participado do evento em 2009 e não obteve 

freqüência integral, não será contemplado com a inscrição e com auxilio financeiro, poderá 

participar do evento desde que com recurso próprio; 

• A substituição do educador inscrito em caso de extrema necessidade e com justificativa só 

poderá ser feita até o dia 10/05; 

• O participante que não comparecer terá que devolver o auxilio financeiro e o valor da inscrição 

do evento; 

 

7.   Passo a Passa para Inscrição no Congresso:  

Para efetuar as inscrições, a escola deverá proceder da seguinte forma: 
 
a) acessar o site www.jornaldotocantins.com.br/pensar; 

b) preencher a ficha de inscrição - NÃO ESCOLHER NENHUM MINICURSO. Utilizar o procedimento 

para inclusão de minicurso; 

c) escolher a opção de pagamento FATURADO SEDUC - GOVERNO DO TO e finalizar a inscrição; 

d) Não precisa imprimir comprovante. Informar somente o nome completo do participante.  
 

PARA INCLUIR MINICURSO NAS INSCRIÇÕES: 
  
1.  Acesse o site http://pensarto.tempsite.ws/ilionnet/autenticacao.do 
2.  Digite o login (será informado posteriormente); 
3.  Digite a senha (será informado posteriormente); 
4.  Clique em inscrições pensar; 
5.  Localize a inscrição desejada e inclua os minicursos. 
 

8.   Maiores informações com Assessores de Currículo: 3411 – 5023. 

 

  Atenciosamente. 

 
 

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS 

Coordenadora de Ensino Fundamental e Médio 
 



 

 

 

Escola Município 
Nome Completo 

do Servidor 
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município até 
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OBS: Somente as escolas dos municípios terão que informa valores de passagem até Araguaína. 


