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      Araguaína, 13 de Fevereiro de 2020. 

 

 

ÀS UNIDADES ESCOLARES. 

 

 

Assunto: Inscrições de Cursos para Professores das escolas participantes do Projeto TO 

LIGADO – Escolas da SEDE. 
 

 

                    Senhor (a), Diretor (a), 

 

 

1.                Considerando  a  “Chamada Pública Educação Conectada – Implementação e uso 

de Tecnologias Digitais na Educação”, da qual o Estado do Tocantins e o Municípios de 

Gurupi e Araguaína são participantes, e que tem o objetivo de desenvolver ações que 

viabilizem instrumentos de planejamento, investimento, implementação e avaliação de 

políticas, programas e projetos destinados a assegurar uma educação de qualidade no sistema 

educacional brasileiro. 

2.             Solicitamos de Vossa Senhoria que oriente os professores da Unidade Escolar que 

participaram da formação em Letramento e Ensino Híbrido ministrado pela empresa 

Sincroniza Educação em novembro/2019, que compareçam nos locais e datas especificados 

em anexo, para continuarem a formação (etapa II). A Sincroniza encaminhará as informações 

de turmas e salas. Destacamos que os professores inscritos no ano passado não precisam se 

inscrever novamente. 

3.              Solicitamos ainda que envie o nome de pelo menos 01 (um) professor da unidade 

escolar que não participou das formações em 2019 no e-mail ntearaguaina@seduc.to.gov.br e 

que se inscrevam nos cursos oferecidos pelo Programa TO Ligado, no período  de 17 a 20 de 

Fevereiro 2020 no seguinte link bit.ly/educacaoconectada2020    

                     Deverão inscrever-se nas formações: 

 Professores regentes 6º e 9º Ano (Português/Redação/ 

Matemática/Ciências) 

4.               Informamos que  a lista dos professores das unidades escolares, para participação 

na etapa II das formações do Projeto TO LIGADO - Iniciativa BNDES em Araguaína, serão 

enviadas para o e-mail de cada Unidade Escolar. 

5.                Ante ao exposto, colocamos a Assessoria de Tecnologias e Mídias Educacionais à 

disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas, por meio do telefone 3411- 5027 ou por 

meio do celular/whatsApp (992469479), falar com Claudemir ou Erick (992024668). 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

MARIA EULESSANDRA SOUSA CASTILHO 
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