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Ofício nº 0380/2011/ DREA/CIRCULAR               
 

Araguaína, 21 de setembro de 2011. 

 

Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Congresso Pensar. 

 
 
 Senhor (a) Diretor (a) 
 
 
1.  O Jornal do Tocantins e o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria da 
Educação, apresentam a 4ª edição do Congresso Pensar. O evento é voltado especialmente a 
educadores do Ensino Fundamental e Médio. Será realizado no período de 5 a 8 de outubro de 
2011, no Centro de Atividades do SESC, em Palmas. 
2.  Nesta edição, a SEDUC disponibilizará 700 vagas aos educadores da rede 
pública, distribuídas entre os servidores lotados na SEDUC, nas Diretorias Regionais de Ensino 
e nas unidades escolares. A cada unidade escolar será destinada (1) uma vaga. 
3.  Abaixo, orientações gerais para as inscrições ao Congresso Pensar: 

a) As inscrições serão online e poderão ser feitas no site www.congressopensar.com.br. 
b) Preencher ficha de inscrição e os respectivos minicursos. 
c)Escolher a forma de pagamento: faturado SEDUC. 
d)Digitar o código promocional que será informado pela DREA a cada diretor de Unidade 
Escolar, para efetivar a inscrição.  
e)O diretor deverá ligar na DREA para pegar o código promocional. (3411-5003/5023). 
f)As vagas destinadas às unidades escolares, com mais de 50 alunos, deverão ser 
distribuídas aos professores regentes com o melhor desempenho em sala de aula. 
g) O professor contemplado com o Pensar será o multiplicador das atividades junto à 

equipe escolar, em momentos como: Dia Pedagógico, de estudo (planejamento) e 
outros, conforme a organização interna da unidade escolar. 

h) Nos dias 6 e 7, as escolas deverão se organizar com atividades e horários das aulas dos 
professores que estarão no Congresso. 

i) É importante que os participantes observem a área de formação para escolha dos 
minicursos. 

j) Imediatamente, depois de efetivada a inscrição, a escola deve imprimi-la e encaminhar 
para a DREA, juntamente com os dados bancários e a matrícula do servidor inscrito, até 
o dia 26 de setembro, quando serão condensadas todas as inscrições, para que a SEDUC 
disponibilize o recurso financeiro. Pode ainda enviar para o e-mail 
grebaraguaina@gmail.com aos cuidados de Itamar ou Rosana. 

k) O sucesso desta ação depende do empenho e da agilidade do processo por parte de 
todos os envolvidos. 

4.  As escolas selecionadas para participarem da conferência inicial + 3 minicursos 
deverão estar em Palmas de 5 a 8 de outubro. 
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5.  As escolas selecionadas para participarem de conferência inicial + 2 minicursos 
deverão se inscrever para os dias 5, 6 e 7 de outubro. 
6.  As escolas selecionadas para participarem de conferência inicial + 1 minicurso 
deverão se inscrever para os dias 5 e 6 de outubro, evitando, assim, empenho de recursos 
desnecessários. 
7.  Informações complementares, entrar em contato com os servidores Rosana 
Morales ou Itamar Araújo, pelos telefones 63 3411 5023/5014/5003. 
8.  Em anexo, a lista das escolas selecionadas para a Conferência e minicursos. 

 
 

 
    Atenciosamente, 
 

 
 

SEBASTIANA DIAS DE SOUZA 
Diretora Regional de Ensino 


