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Assunto: Aplicação de Questionário de Pesquisa – Novo Ensino Médio Tocantins.

Senhor (a) Diretor (a),

1.
A Secretaria da Educação, Juventude e Esportes realizará no período de 03 a 17
de novembro de 2021, a pesquisa “Novo Ensino Médio Tocantins” para todos os estudantes
do 9° ano do Ensino Fundamental das redes: municipal, estadual e particular de ensino; e
estudantes da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das redes: estadual e particular de ensino do
Tocantins. A pesquisa é uma ferramenta de escuta para as escolas conhecerem os interesses dos
alunos em relação a educação.
2.
A escuta é uma das estratégias para Implementação do Documento Curricular
do Território do Tocantins – DCT/TO, ETAPA Ensino Médio, articulada à Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, sendo necessário unirmos esforços para atingirmos a meta de
100% de participação dos estudantes na pesquisa.
3.
Para acessar e responder o questionário online, o estudante deve utilizar o link:
https://forms.gle/NktiGGZhs7PHyTFt5. Para que a Secretaria receba o relatório de análise é
necessário que o questionário seja respondido na versão online. Para tanto, solicitamos todo o
empenho da escola, na condução dessa ação.
4.
A pesquisa pode ser respondida em 10 minutos, e procura investigar quatro
aspectos importantes: quem sou eu?; expectativa versus realidade; pensando no meu
Projeto de Vida e a escola que eu gostaria de ter.
5.
Ressaltamos a importância da pesquisa e das informações, resultantes a partir da
sua aplicação, que subsidiará à implementação do DCT/TO, etapa Ensino Médio com foco nas
necessidades, possibilidades e os interesses dos estudantes tocantinenses.
6.
Ante ao exposto, para esclarecimentos complementares, colocamos na Assessoria
de Currículo, Formação e Avaliação da Aprendizagem, a Assessora Evilane Leão, pelo telefone
98110-6327.
Atenciosamente,

