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Editorial
DIÁLOGOS ENTRE SABERES NA ESCOLA: (CON)TEXTOS E
PERSPECTIVAS NO TOCANTINS
As pesquisas que abrangem o dossiê temático Diálogos entre saberes na escola: (con)
textos e perspectivas no Tocantins estão revestidas de um caráter muito particular, seja pela semântica explicitada no título da edição, seja pela importância simbólica conferida à discussão
da pesquisa científica no ambiente escolar.
Destarte, ampliando para a importância simbólica do diálogo, especialmente para aquele que se faz entre educação e saber científico que a Secretaria de Estado de Educação do TO Seduc valoriza a construção do conhecimento, buscando formar seus profissionais para a ação
educativa sem obliterar o saber científico.
No âmbito dos textos e contextos que compõem o olhar investigativo do dossiê, o leitor
terá um foco privilegiado: o Estado do Tocantins. A partir de olhares reflexivos de pesquisadoras e pesquisadores orientados por várias áreas de conhecimento a fim de identificar e problematizar questões de ensino e aprendizagem, saberes e fazeres relativos à política educacional.
Para tanto, os Diálogos entre saberes na escola: (con)textos e perspectivas no Tocantins
são apresentados por meio de 32 (trinta e um) artigos, que informam resultados de pesquisas
com temas que abordam a Política Educacional e políticas educacionais; Formação de Professores; Currículo e Avaliação; Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação; Matemática e Ciências da Natureza; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Educação e Diversidade; e
tangenciam as implicações decorrentes da pandemia no cotidiano escolar.
Portanto, nesse encontro proporcionado pela parceria entre as instituições educativas:
Seduc, Unitins e UFT, são sintetizadas experiências vivenciadas no cotidiano de profissionais
que estão em sala de aula, na gestão e na avaliação da educação no estado do Tocantins.
Desejamos uma prazerosa e proveitosa leitura a todos!
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