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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ao 

longo dos anos 2015 a 2018, norteou suas políticas públicas educacionais 

sob o alicerce da educação como um direito social e essencial à dignidade 

da pessoa humana, conforme consagrado no artigo 205 da Constituição 

Federal de 1988.  

Nos últimos anos, conforme pode ser observado nas informações 

e nos dados apresentados no presente Relatório de Gestão da SEEDF 

2015-2018, têm sido implementadas políticas públicas destinadas ao 

acesso e à permanência dos estudantes da Rede Pública de Ensino com 

sucesso escolar. Para tanto, as ações desenvolvidas vão desde as alinhadas 

aos Planos Nacional e Distrital de Educação até as concebidas no chão 

da escola.  

Há que se destacar que a consolidação de diversas dessas ações 

tornou-se possível a partir da entrega à população do Distrito Federal de 

unidades escolares reconstruídas, de quadras poliesportivas construídas e 

cobertas, da construção e entrega de inúmeros Centros de Educação da 

Primeira Infância (CEPIs), cuja qualidade de seu projeto arquitetônico é 

sentida diretamente na prática pedagógica diária, bem como pela 

valorização dos profissionais da educação e ampliação do quadro desses 

servidores, por meio de novo Concurso Público e de inúmeras nomeações. 

A Secretaria de Estado de Educação, portanto, ao longo desses 

quatro anos de gestão, por meio de um conjunto de ações articuladas 

entre as diferentes instâncias, internas e externas, reafirmou o 

compromisso de assegurar a garantia constitucional de acesso, 

permanência e sucesso dos estudantes, com qualidade no processo de 

ensino aprendizagem, de modo a contribuir para a sua plena formação 

como cidadãos. 

A seguir, a Secretaria de Estado de Educação apresenta um 

panorama de ações realizadas em prol do consubstancialização de suas 

políticas públicas educacionais nos seu quatro anos de gestão do quadriênio 
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2015-2018. 

Júlio Gregório Filho 
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Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal 
 

  

VISÃO 

 

Ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de qualidade. 

 

FUNÇÃO SOCIAL 

 

Oferecer serviço educacional com qualidade necessária ao êxito do processo de ensino-

aprendizagem, de modo a gerar a satisfação dos atores envolvidos (profissionais de 

educação e estudantes) e a garantir a igualdade de oportunidades, com vistas à construção 

da cidadania. 

 

VALORES 

Qualidade 

Excelência na oferta dos serviços educacionais e nos resultados do ensino. 

 

Democratização 

Transparência, parceria e descentralização nos atos da gestão. 

 

Equidade 

Garantia da oferta de educação pública, gratuita e de qualidade para todos. 

 

Compromisso 

Coerência entre as ações e os objetivos da instituição. 

 

Ética 

Compromisso com a educação e com os direitos humanos. 
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Estrutura Organizacional 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta a seguinte estrutura 

organizacional:  

Figura   1 – ORGANOGRAMA DA SEEDF  
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Estrutura do Sistema Educacional  
do Brasil 

 

O Sistema Educacional do Brasil apresenta sua estrutura subdividida em níveis, etapas e 

modalidade de educação e ensino, conforme se observa a seguir:  
 

Figura   2 - SISTEMA EDUCACIONAL DO BRASIL 

 
Fonte: Relatório de Gestão SEDF 2015-2016, p. 7 

 

NÍVEIS DE ENSINO 
 

A educação escolar, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

compõe-se de:  
 

 EDUCAÇÃO BÁSICA;  
 EDUCAÇÃO SUPERIOR.  

 

 

ETAPAS DE ENSINO 
  
As etapas da Educação Básica são:  

 EDUCAÇÃO INFANTIL: primeira etapa da Educação Básica, oferecida em creches (para 

crianças de zero a três anos de idade) e em pré-escolas (para crianças de quatro a cinco anos);  

 ENSINO FUNDAMENTAL: etapa intermediária da Educação Básica, com duração de 

nove anos, é de oferta obrigatória e gratuita em escola pública e atende a estudantes a partir 

dos seis anos de idade; e  
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 ENSINO MÉDIO: etapa final da Educação Básica, com duração de três anos, com 

ingresso geralmente a partir dos quinze anos de idade.  

MODALIDADES DE ENSINO 
 

As modalidades de ensino que compõem a Educação Básica são:  
 

 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 
aptidões para a vida produtiva. É destinada ao estudante matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio ou superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto;  
 

 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
condições de continuidade de seus estudos no ensino fundamental e médio na idade regular;  

 

 EDUCAÇÃO ESPECIAL: oferecida, preferencialmente, na rede regular de ensino, para 
estudantes com deficiências, transtorno global do desenvolvimento / transtorno do espectro 
autista – TGD/TEA, e altas habilidades/superdotação;  

 

 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares e/ou tempos diversos;  

 

 EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO: destinada às populações do campo que produzem 
suas condições materiais de subsistência a partir do trabalho no meio rural;  

 

 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA: destinada aos povos indígenas, tem por característica 
ser comunitária, específica, diferenciada, intercultural e multilíngue. Voltada a propiciar o 
acesso aos conhecimentos universais a partir da valorização de suas línguas maternas e 
saberes tradicionais, de modo a contribuir para a reafirmação de suas identidades e 
sentimentos de pertencimento étnico;   

 

 EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: destinada às populações quilombolas rurais e 
urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e econômica.  

 

Em relação à divisão de competências, aos municípios cabe oferecer a Educação 

Infantil em creches e pré-escolas, tendo como prioridade o Ensino Fundamental, permitida a 

atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Aos estados 

cabe assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o Ensino Médio. Ao Distrito 

Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. 
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Organização da Educação Pública 
do Distrito Federal 

 

A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, responsável pela oferta pública de 

educação básica, apresenta sua estrutura subdividida em níveis, etapas e modalidade de 

educação e ensino, conforme pode ser observado no quadro a seguir: 

Figura 3 – ETAPA E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO  

 

Fonte: Relatório de Gestão SEDF 2015-2016, p. 9.      

 

Essa oferta é coordenada em todo o Distrito Federal descentralizadamente por meio 

das 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs), que são unidades orgânicas de natureza 

local, subordinadas diretamente ao Secretário de Estado de Educação, responsáveis pelo 

acompanhamento pedagógico e administrativo das 678 unidades escolares (UEs) da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal a elas vinculadas. 

 A organização escolar da Rede Pública de Ensino dá-se da seguinte forma: 

Quadro  2 – ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

Creche 
0 a 3 
anos 
de 

idade 

Pré – 
escola 

4 
anos 
de 

idade 

Pré – 
escola 

5 
anos 
de 

idade 

1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano 
1ª 

série 
2ª 

série 
3ª 

série 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO ORGANIZAÇÃO EM SEMESTRES 

Creche 
0 a 3 
anos 
de 

idade 

Pré – 
escola 
4 anos 

de 
idade 

Pré – 
escola 
5 anos 

de 
idade 

1º Bloco Inicial 
de 

Alfabetização – 
BIA 

2º 
Bloco 

1º 
Bloco 

2º 
Bloco 

1º 
sem 

2º 
sem 

1º 
sem 

2º sem 1º sem 2º sem 

 Fonte: GDF/SEEDF 
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ETAPAS DO ENSINO 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL   
 

Primeira Etapa da Educação Básica que corresponde ao 1º Ciclo para Aprendizagem e 

tem sua oferta em creche (para crianças de 0 a 3 anos) e Pré-Escola (para crianças de 4 a 5 

anos). 

 
Quadro  3 - ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL: 1º 

CICLO PARA   APRENDIZAGEM, REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

1º CICLO PARA APRENDIZAGEM 

CRECHE PRÉ- ESCOLA 

BERÇÁRIO I  BERÇÁRIO II MATERNAL I  MATERNAL II 1º PERÍODO 2º PERÍODO 

   Fonte: SUPLAV/ COPAV/ DIOFE 
 

 Creche 
  

É ofertada nas UEs da Rede Pública de Ensino, nas Instituições Comunitárias, 

Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos e nos Centros de Educação da Primeira 

Infância (CEPIs) e destinada ao atendimento a crianças de 0 a 3 anos.  

 
 Pré-Escola  

 

É ofertada nas UEs da Rede Pública de Ensino, nas Instituições Conveniadas, na 

Escola Bilíngue LIBRAS e Português Escrito de Taguatinga – EBT e nos CEPIs, e é destinada ao 

atendimento a crianças de 4 a 5 anos, o que corresponde, respectivamente, ao 1º e 2º 

períodos. 

 
 Ampliação da Oferta da Educação Infantil  

Para ampliar a oferta de vagas da Educação Infantil, a SEEDF atuou diretamente na 

análise e na instrução dos processos de credenciamento, recredenciamento e de alteração de 

credenciamento das 58 (cinquenta e oito) instituições educacionais privadas, mantidas por 

Organizações da Sociedade Civil – OSC, que celebraram Termo de Colaboração, com o Distrito 

Federal, por meio desta Secretaria, para a oferta da Educação Infantil a crianças de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos. 
 

 Ampliação do atendimento da Educação Infantil 

Tabela 1 -  AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ANO 
LETIVO 

Creche – 
0 a 3 anos 

Rede Pública 

Pré-escola 
4 e 5 anos 

Rede Pública 

Creche – 
0 a 3 anos Pública 

Conveniada 

Pré-escola 
4 e 5 anos 

Conveniada 

2017 637 40.715 11.199 5.514 

2018 710 43.146 12.149 5.860 

Fonte: SUPLAV/ COPAV/ DIOFE 
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       Fonte: CENSO ESCOLAR 
 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

Segunda etapa da Educação Básica, cuja oferta pela Rede Pública de Ensino é obrigatória, tem 

duração de 9 anos e é destinada às crianças a partir de 6 anos de idade, resguardado o direito 

de ingresso também àquelas que não tiveram acesso a essa etapa de ensino na idade própria. 

O Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal se Organiza em Ciclos 

para as Aprendizagens, e se constituem da seguinte forma:   

 2º Ciclo para as Aprendizagens - Ensino Fundamental - Anos Iniciais  
       - Bloco 1 - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA): corresponde aos 1º, 2º e 3º anos; 
       - Bloco 2 - corresponde aos 4º e 5º anos 
 

 3º Ciclo para as Aprendizagens - Ensino Fundamental - Anos Finais      
         - Bloco 1 - corresponde aos 6º e 7º anos 
         - Bloco 2 - corresponde aos 8º e 9º anos 
 
A relação entre essas duas formas de atendimento estrutura-se conforme a correspondência 
por ano demonstrada no quadro a seguir: 
 

Quadro  3 - ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL: 2º E 

3º CICLOS PARA APRENDIZAGEM, REDE PÚBLICA DE ENSINO 

                                                                                                                             Fonte: SUPLAV/ COPAV/ DIOFE   

 

 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 

CICLOS PARA APRENDIZAGEM 

 

2º CICLO PARA APRENDIZAGEM 3º CICLO PARA APRENDIZAGEM 

BLOCO 1 

BLOCO 2 BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO INICIAL DE 

ALFABETIZAÇÃO (BIA) 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Gráfico  1 – NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERECEM CRECHE OU PRÉ- ESCOLA 
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ENSINO MÉDIO  
 

Terceira e última Etapa da Educação Básica, destina-se aos estudantes provenientes 

do Ensino Fundamental, tem duração mínima de três anos e visa à formação geral dos 

estudantes, podendo incluir programas de preparação geral para o trabalho e, 

facultativamente, habilitação profissional. As unidades escolares da Rede Pública de Ensino 

organizam-se em períodos semestrais. 

Em cumprimento ao Plano Distrital de Educação 2015-2014, todas as UEs de Ensino 

Médio devem seguir as Diretrizes para a Organização do trabalho Pedagógico na 

Semestralidade. 

 
MODALIDADES DE ENSINO 

 

 

 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica 

destinada ao atendimento de pessoas jovens, adultas e idosas que, ao longo de sua história de 

vida, não iniciaram, ou mesmo interromperam, sua trajetória escolar, sendo sua oferta 

obrigatória, em conformidade com a LDB e com as Diretrizes Operacionais da Educação de 

Jovens e Adultos 2014/2017. 

A EJA organiza-se em segmentos, os quais são divididos em etapas semestrais, 

conforme segue: 

 1º SEGMENTO: corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental e está dividido em 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª Etapas, sendo que as 1ª e 2ª Etapas destinam-se ao início do processo de alfabetização; 
 

 2º SEGMENTO: corresponde aos anos finais do Ensino Fundamental e está organizado em 5ª, 

6ª, 7ª e 8ª Etapas; e 
 

 3º SEGMENTO: corresponde ao Ensino Médio e está organizado em 1ª, 2ª e 3ª etapas. 

A idade mínima para ingresso nos 1º e 2º Segmentos da EJA é de quinze anos 

completos; enquanto que, no 3º Segmento da EJA, é de dezoito anos completos, conforme 

Resolução n° 3 – CNE/CEB, de 15/06/10. 

A EJA poderá ser ofertada nas modalidades presencial e a distância, exceto o 1º 

Segmento, cuja oferta dá-se, exclusivamente, de modo presencial. Para oferta da EJA na 

modalidade a distância, a UE ofertante deverá estar credenciada pelo Conselho de Educação 

do Distrito Federal – CEDF, em conformidade com os artigos 79, 87 e 98 da Resolução nº 

1/2014 – CEDF. 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

A modalidade de Educação Profissional, consoante a Resolução nº 6, de 20 de 

setembro de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, e nos termos da Lei nº 9.394/96 - LDB, alterada pela Lei nº 

11.741/2008, abrange os cursos de formação inicial e continuada - FIC ou qualificação 

profissional, de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, de Educação Profissional 

Tecnológica, de graduação e de pós-graduação. 
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A oferta na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal compreende a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao 

Ensino Médio, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da Educação 

Básica; e os cursos de formação inicial e continuada – FIC. 

A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal oferta Educação Profissional nas 

seguintes unidades escolares: 

 Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia (CEP - ETC); 
 Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP - EMB); 
 Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília (CEP - ETB); 
 Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Saúde de Planaltina (CEP - ETSP); 
 Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (CEMI - Gama); 
 CED 01 do Cruzeiro; 
 CED 02 do Cruzeiro; 
 CED Irmã Maria Regina Velanes Regis – Brazlândia; 
 Centro de Educação Profissional Articulado do Guará Professora Teresa Ondina Maltese – CEPAG. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL / INCLUSIVA 

A modalidade Educação Especial/Inclusiva é garantida aos estudantes com 

deficiências, com Transtorno do Espectro Autista – TGD/TEA, e com Altas 

Habilidades/Superdotação – AH/SD. Esse atendimento educacional especializado encontra-se 

presente em toda a Rede Pública de Ensino, por meio de suas unidades escolares inclusivas e 

também por meio de atendimentos especializados realizados nos Centros de Ensino Especial – 

CEE; no Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais – CEEDV; no Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP; no Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS; na 

Escola Bilíngue de Taguatinga – EBT. 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  
 

A criação e credenciamento do Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Profissional a Distância de Brasília (CEJAEP EAD), ao longo do período 2015 a 2018, partiu da 

necessidade inicial de ampliar a oferta de EJA/EAD.  

Nesse sentido, o primeiro contato deu-se em 2015, por meio de parceria com o CESAS, 

a fim de conhecer as condições estruturais e administrativas. Em continuidade, em 2016, 

foram realizadas ações conjuntas para acompanhar e aperfeiçoar o atendimento da EAD e, 

devido ao aumento da demanda para EJA/EAD, em 2017, foi constituído um Grupo de 

Trabalho (GT) com o objetivo de elaborar todos os documentos normativos, inclusive a 

Proposta Pedagógica, com a finalidade de credenciamento da escola que oferta EAD. Um dos 

resultados das ações desse GT foi a criação do Centro de Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional a Distância (CEJAEP), desvinculando-o do CESAS e passando a ofertar, 

além da EJA, a Educação Profissional a distância. Assim, começaram as tratativas com a equipe 

gestora para a oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio, cujos Planos de Cursos encontram-se 

em processo de elaboração. 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO  
A modalidade de ensino Educação do Campo abrange todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica, em conformidade com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo (Resolução nº 1/2002 – CNE/CEB, de 03/04/2002) e podem ter 
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adequação de seu calendário escolar, em atendimento aos aspectos culturais, econômicos, 

ciclos de produção, condições climáticas e tradições da comunidade camponesa, desde que 

previamente aprovado pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - 

SUPLAV. 

A Política de Educação Básica do Campo, no âmbito da SEEDF, encontra-se em fase de 

regulamentação e tem como objetivo atender à população do campo em suas variadas formas 

de produção da vida e alinhar as políticas educacionais da SEEDF, voltadas para a população do 

campo, aos Marcos Normativos Federais da Educação do Campo, bem como aos documentos 

regulatórios da Educação Pública do Distrito Federal. 

No decorrer do período de 2015 a 2018, a SEEDF promoveu estudos para a instituição 

da Política de Educação Básica do Campo por meio de Portaria específica, objetivando compor, 

juntamente com as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo da Rede Pública do Distrito 

Federal e as Orientações Pedagógicas da Educação do Campo, um corpo normativo orientador 

das ações relativas à Educação do Campo nas Unidades Escolares do Campo da SEEDF. 

Este instrumento atende a uma demanda importante da Rede Pública de Ensino no 

que se refere a instituir critérios pedagógicos para a classificação das escolas do campo, 

baseados nas Diretrizes Nacionais. Ainda possibilita a garantia da adaptação do calendário 

escolar por meio da Pedagogia da Alternância, bem como outras políticas específicas desta 

modalidade de ensino – como a relação entre o Inventário Histórico, Social e Cultural das 

Escolas do Campo com Projeto Político Pedagógico. 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

No campo da escolarização indígena, a SEEDF organizou ações voltadas ao 

acolhimento e ao atendimento de estudantes indígenas na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, por meio da Portaria nº 279, de 19 de setembro de 2018. A institucionalização 

atendeu a uma demanda da comunidade escolar e dos dispositivos normativos e configurou-se 

como um instrumental teórico-metodológico para uma educação antirracista que considere a 

cultura local, regional e nacional dos estudantes, reconhecendo-os como sujeitos 

multidimensionais e multiculturais. 

Com esse propósito, foram realizadas diversas ações:  

 reuniões de articulação com UnB, representantes do MEC, estudantes indígenas da 

universidade, coordenadores intermediários de Direitos Humanos e Diversidade da UNIEB 

Plano Piloto/Cruzeiro para discussão sobre a Educação Escolar Indígena (2016);  

 Colóquio “Desafios do acolhimento e Atendimento de Estudantes Indígenas no Distrito 

Federal” realizado nos anos de 2017 e 2018;  

 elaboração de orientações pedagógicas em comemoração ao Abril Indígena realizado nos anos 

de 2017 e 2018;  

 Portaria nº 279, de 19 de setembro de 2018, da Política de Acolhimento e Atendimento de 

Estudantes Indígenas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal (2018); e  

 visita técnica às aldeias Indígenas (2018) localizadas no setor Noroeste de Brasília, da qual 

participaram: a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), representantes do Ministério 

da Educação (MEC), Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH) e Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação 

Básica - Resolução CNE/CEB nº 8 de 20 de novembro de 2012- definem que a Educação Escolar 

Quilombola, requer pedagogia própria, respeito à especificidade étnico-racial e cultural de 

cada comunidade, formação específica de seu quadro docente, materiais didáticos e 

paradidáticos específicos, devem observar os princípios constitucionais, a base nacional 

curricular comum e os princípios que orientam a Educação Básica Brasileira, e deve ser 

oferecida nas escolas quilombolas e naquelas escolas que recebem alunos quilombolas fora de 

suas comunidades de origem.  

Tendo em vista a inexistência de registros oficiais de comunidades remanescentes de 

quilombos no Distrito Federal ou de dados acerca de estudantes quilombolas na Rede Pública 

de Ensino do DF, a Secretaria de Estado de Educação não oferta a modalidade “Educação 

Escolar Quilombola”.  

Contudo, como parte das ações de valorização da História e Cultura Africana e Afro-

brasileira e Indígena (Artigo 26A da LDB), o debate sobre a questão quilombola manteve-se 

transversalmente presente em diversos documentos e iniciativas da SEEDF, tais como: 

 no Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais do DF, que foi reestruturado e 

coordenado por representantes da SEEDF atuantes na Diretoria de Educação do Campo, 

Direitos Humanos e Diversidade (da SUBEB/COETE), conta com representantes da questão 

Quilombola por intermédio da participação da Coordenação da Questão Negra (Coquen) da 

Diretoria da Diversidade (DIV) da Universidade de Brasília; 
 

 nas Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica do Campo, propostas com o objetivo de 

instituir a política pública da SEEDF, visa contemplar os sujeitos do campo, nos quais estão 

incluídos os povos tradicionais quilombolas. Abordagens acerca dessa população são 

realizadas ao longo de todo documento e, especialmente, no Capítulo I, item 1.4, intitulado 

“Os sujeitos do campo” representados pelas diversas categorias sociais que produzem 

condições materiais de existência a partir do trabalho no “meio rural” e das quais faz parte 

as/os quilombolas; e 
 

 nas ações de formação (palestras, oficinas, rodas de conversa, etc) desenvolvidas nas 

escolas que abordam, transversalmente e, sempre que a perspectiva permite, o diálogo 

sobre a cultura, modo de vida, formas de resistência e o direito à terra das Comunidades 

Quilombolas. 
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POLÍTICA EDUCACIONAL DO 
DISTRITO FEDERAL 

 

GESTÃO E PLANEJAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
 

O Plano Plurianual (PPA) da Secretaria de Estado de Educação do DF estabelece as 

despesas relacionadas aos programas e ações estabelecidas, além das estratégias, diretrizes e 

metas para um período de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um mandato 

estadual/distrital ao primeiro ano do mandato seguinte. Tal peculiaridade garante a 

continuação do planejamento público entre duas gestões. O PPA origina a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e o orçamento da Secretaria de Estado de Educação do DF.  

A elaboração do PPA 2016-2019 foi realizada em 2015 e baseada nos instrumentos 

norteadores (currículos, diretrizes, orientações pedagógicas) das atividades pedagógicas 

visando à promoção da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Ressalte-se que a elaboração da avaliação do PPA, a fim de manter o documento 

sempre atualizado consoante às necessidades desta pasta, foi realizada de 2015 a 2017. A 

avaliação do ano de 2018 será realizada no exercício de 2019, de acordo com o cronograma 

definido pela Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAG). 

A LDO é uma Lei anual que estabelece, entre outros assuntos, as metas e as 

prioridades do governo, ou seja, as obras e os serviços mais importantes a serem realizados no 

ano seguinte. Dita as regras que deverão ser observadas na formulação da Proposta da Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) pelo Poder Executivo e na discussão, votação e aprovação pelo 

Poder Legislativo. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento básico de detalhamento 

financeiro das receitas e das despesas para o exercício subsequente ao da sua aprovação. A 

elaboração da LOA é um ato administrativo no qual participam as unidades da Administração 

Direta e Indireta, SEPLAG, SEFAZ, Governança e Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Anualmente são realizadas reuniões com todas as áreas visando subsidiar a 

elaboração da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA). O Gabinete desta SEEDF, 

juntamente com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, 

coordenaram os ajustes e adequaram a PLOA ao teto definido pela SEFAZ/DF. 

A SUPLAV acompanhou, nos últimos quatros anos, a correta execução 

orçamentária por meio de acompanhamento do Relatório de Execução Orçamentária de 

Atividades Anual. O documento é elaborado em janeiro e faz referência ao exercício anterior 

para compor o relatório de Prestação de Contas do Governador. Os relatórios de 2016 a 2017 

foram entregues, bem como o cadastramento anual e a atualização bimestral da execução das 

etapas do Sistema de Atualização Governamental (SAG/SIGGO). 

No Plano Plurianual 2016/2019, o objetivo do Programa Temático do Governo do 

Distrito Federal Educa Mais Brasília é proporcionar uma educação pública, democrática e de 

qualidade voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do 
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acesso à escola e da permanência, com êxito, no processo de ensino-aprendizagem à 

população do Distrito Federal e, ainda, assegurar a valorização dos profissionais da educação. 

Nesse sentido, os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Governo foram 

incorporados ao PPA, como eixos estruturantes, com o cuidado de refletir as prioridades e os 

planos de ação de todo sistema de ensino, conforme descrição a seguir: 

 

Quadro 4 – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EDUCAÇÃO 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

A Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal foi 

instituída pela Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, de acordo com o disposto no art. 206, 

VI, da Constituição Federal, no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos arts. 3º e14 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

O artigo 2º da Lei de Gestão Democrática estabelece que a gestão democrática da 

Rede Pública de Ensino do DF tem como finalidade garantir a centralidade da escola no 

sistema e assegurar o seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação e, 

por fim, dispõe sobre os seguintes princípios:  
 

I. participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 
decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos 
colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar;  

II. respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 
direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do DF do 
Distrito Federal;  

III. autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos 
pedagógicos, administrativos e de gestão financeira;  

IV. transparência da gestão da Rede Pública de Ensino do DF, em todos os seus 
níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EDUCAÇÃO  (OE) 

OE 1 

 

Ampliar significativamente o atendimento em todas as etapas e modalidades de 

ensino, prioritariamente para a Educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um 

ambiente escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens. 

 

OE 2 

 

Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a permanência, com 

êxito, dos estudantes, por meio da melhoria do fluxo e, sobretudo, da garantia das 

aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade de oportunidades com 

vistas à construção da cidadania. 

 

OE 3 

 

Promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal por 

meio de ações que contemplem as dimensões de equidade, relevância, pertinência, 

eficácia e eficiência. 

OE 4 

 

Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da formação, 

continuidade e da otimização do quadro de profissionais; e assegurar a gestão 

participativa e democrática. 

 

OE 5 

 

Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino 

com vistas à garantia do direito às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal. 
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V. garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 
desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da 
qualificação para o trabalho;  

VI. democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de 
ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento;  

VII. valorização do profissional da educação. 

A implementação da Gestão Democrática na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal deu-se a partir em novembro de 2012 e apresenta o seguinte histórico: 

 

HISTÓRICO  

2012 A Gestão Democrática foi instituída na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal pela Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, de acordo com o 

disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, no art. 222 da Lei 

Orgânica do Distrito Federal e nos arts. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 
 

A implementação da Gestão Democrática nas unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal deu-se a partir das eleições de seus 

Gestores e de seu Conselho Escolar em novembro de 2012. 

 

2014 

 

Em maio de 2014, ocorreu novo processo eletivo para preencher as vagas 

das novas unidades escolares e de casos específicos. 

 

2016 

 

A Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, foi alterada pela Lei Nº 5.713, de 

22 de setembro de 2016, em seu §2º art. 64, de modo a permitir a 

reeleição dos diretores e vice-diretores escolares. 

Foram publicados a Resolução Nº 01/2016 e o Edital Nº 01/2016, os quais 

convocam para a Eleição Geral para escolha dos diretores e vice-diretores 

escolares. 

 

 

 

 

 

2017 

A Comissão Eleitoral Central publicou a Resolução Nº 01, de 09 de março 

de 2017, que regulamenta o processo eleitoral para o Conselho Escolar na 

Gestão Democrática do Sistema Público de Ensino de Ensino do Distrito 

Federal. 

 

Publicação do Edital Nº 03, de 24 de abril de 2017, no qual há a 

convocação para o Processo Eleitoral, por meio de eleição direta, para 

escolha de Diretores e Vice-Diretores das unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal que tiveram as equipes gestoras 

indicadas. 
 

Publicação do Edital Nº 04, de 24 de abril de 2017, no qual há a 

convocação para o Processo Eleitoral para escolha dos membros do 

Conselho Escolar das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, por meio de eleição direta. 
 

Publicação do Edital Nº 05, de 31 de julho de 2017, no qual há a 

convocação para o Processo Eleitoral para escolha dos membros do 

Conselho Escolar das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal que não obtiveram quórum mínimo, recém-inauguradas e 
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as que não realizaram o último pleito. 

 

2018 

 

Publicização dos Projetos Político- Pedagógicos das Unidades de Ensino do 

DF. 

 

 
PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 
 

O Plano Distrital de Educação (PDE), Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, uma das 

principais conquista da educação do Distrito Federal nos últimos anos.  

A partir da promulgação desse documento, tem sido acompanhado o cumprimento de 

suas metas e estratégias. Para essa finalidade, foi criada a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Plano Distrital de Educação, por meio da Portaria nº 188, de 26 de junho de 2016, 

tendo como membros representantes da SEEDF; Conselho de Educação do Distrito Federal 

(CEDF); Fórum Distrital de Educação (FDE) e Câmara Legislativa do Distrito (CLDF). Foi também 

instituída Equipe Técnica destinada ao levantamento e à sistematização de todas as 

informações necessárias ao monitoramento do PDE e à elaboração dos relatórios anuais de 

monitoramento e de avaliação.  

Para facilitar a sistematização das 411 estratégias presentes no Plano Distrital, a 

referida equipe optou por categorizá-las, dividindo-as em duas dimensões: a intraescolar com 

53% (218 estratégias) e a extraescolar com 47% (193 estratégias), tendo como base o 

documento publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP): A Qualidade da Educação: Conceitos e definições (2007).  
 

 A dimensão intraescolar, de acordo com a concepção do INEP, contempla aspectos 

relacionados com a infraestrutura e as características da escola, o ambiente educativo e o 

clima organizacional, o tipo e as condições de gestão, a gestão da prática pedagógica, os 

espaços coletivos de decisão, o projeto político-pedagógico da escola, a participação da 

comunidade escolar, a avaliação da aprendizagem e do trabalho escolar realizado, a formação 

e condições de trabalho dos profissionais da escola, e o acesso, a permanência e o sucesso do 

indivíduo na escola.  

  A dimensão extraescolar é parametrizada pelo INEP em dois componentes: o 

primeiro, relacionado ao capital econômico, social e cultural, das famílias e dos alunos, na 

aprendizagem escolar e na trajetória escolar e profissional dos estudantes, denominando-se 

de “nível do espaço social”; o segundo componente, denominado de “nível do Governo”, 

abrange a garantia do direito de acesso à educação, a definição e efetivação de diretrizes ou 

parâmetros curriculares nacionais para os diferentes níveis e modalidades de educação, a 

produção de estatísticas e de avaliações educacionais, e a existência e efetivação de 

programas suplementares ou de apoio pedagógico. 

Esta última dimensão foi dividida em cinco categorias: 

 Espaço Social (capital econômico, social e cultural do aluno e de seus familiares);  

 Estado I (garantia de acesso à educação como direito do indivíduo e dever do Estado);  

 Estado II (padrões mínimos de qualidade, diretrizes curriculares, direitos e objetivos de 

aprendizagem);  

 Estado III (estatísticas, avaliações, exames, indicadores educacionais);  

 Estado IV (programas suplementares e de apoio pedagógico).  
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O Plano Distrital de Educação, conforme os padrões estabelecidos para a 

classificação das estratégias, ficou representado da seguinte maneira, de acordo com o gráfico 

a seguir: 

 

Gráfico  2 - DIMENSÃO EXTRAESCOLAR 

 

                                                                                                               Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV/DIPLAN/GPTR 

 Além da categorização das estratégias, foram desenvolvidos 42 indicadores 

distribuídos entre as 21 metas do Plano Distrital de Educação. As fontes utilizadas para 

elaboração dos cálculos foram: a SEEDF, por meio do Educacenso; a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN); a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Distrito Federal (EMATER/DF); a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo vinculada à 

Secretaria da Criança; a Secretaria de Estado de Justiça, além de dados fornecidos pelo Inep e 

GeoCAPES (Sistema de Informações Georrefenciadas da Capes) para o Ensino Superior. 

 O Relatório de Monitoramento do PDE, previsto para o Biênio 2015/2016, foi 

elaborado e encaminhado para apreciação do Subsecretário de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação, ao Secretário de Estado de Educação e, após a aprovação, foi 

encaminhado à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Distrital que também o 

aprovou. 

Para acompanhar o cumprimento das metas e estratégias do Plano Distrital de 

Educação, foi criada também a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Distrital de 

Educação, por meio da Portaria nº 188, de 26 de junho de 2016, atualizada pela Portaria nº 

214, de 14 de agosto de 2018.   

Para apoiar e subsidiar essa Comissão, foi instituída Equipe Técnica de Apoio, por meio 

da Portaria nº 257, de 05 de agosto de 2016, com objetivo de atuar no levantamento e na 

sistematização de todos os dados e as informações referentes ao Plano Distrital de Educação, 

elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PDE, e sistematizar e elaborar a versão 

preliminar da avaliação do Plano Distrital de Educação. Ressalta-se que a elaboração do 

documento Avaliação do Plano Distrital de Educação cabe à Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do PDE. 
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CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 
 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

devem desenvolver, ao longo das etapas e das modalidades da Educação Básica, de modo a 

resguardar-lhes seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o 

que preceitua o Plano Nacional de Educação – PNE. 

Prevista na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e no 

Plano Nacional de Educação de 2014, a BNCC foi preparada por especialistas de cada área do 

conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da 

sociedade civil. 

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas, das redes escolares 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das propostas pedagógicas das instituições 

escolares, a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e visa contribuir para o 

alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito  federal, estadual e municipal, referentes à 

formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios 

para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. 

No âmbito da SEEDF, a Subsecretaria de Educação Básica mobilizou 100% das 

Coordenações Regionais de Ensino e das comunidades escolares a elas vinculadas em prol da 

discussão sobre a BNCC, assim como participou do Encontro da Base Nacional Comum. 

HISTÓRICO 

 

 
 

2015 Em 2015, a Portaria n° 592 – MEC institui a Comissão de Especialistas 

para a Elaboração de Proposta da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC e tem início a consulta pública para a construção da primeira 

versão da BNCC, por meio das contribuições da sociedade civil, das 

organizações e das entidades científicas. 
 

2016 Em 2016, é elaborada a primeira versão da BNCC. A segunda versão, 

com a participação pública nacional, é debatida e finalizada. Em 

agosto, por meio de um processo colaborativo e com base nessa 

segunda versão, começa a ser redigida a terceira versão da BNCC. 
 

2017 Em abril de 2017, considerando as versões anteriores do documento, o 

Ministério da Educação – MEC concluiu a sistematização e encaminhou 

a terceira e última versão da BNCC ao Conselho Nacional de Educação 

– CNE. A versão da BNCC encaminhada ao CNE pôde então receber 

novas sugestões para seu aprimoramento, por meio das audiências 

públicas realizadas nas cinco regiões do País, as quais contaram com 

ampla participação da sociedade.  
 

Em 15 de dezembro, a nova Base Nacional Comum Curricular para a 

educação infantil e o ensino fundamental foi aprovada em votação no 

Conselho Nacional de Educação – CNE 
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IMPLEMENTAÇÃO DA REDE COLABORATIVA DA GESTÃO E DAS 
APRENDIZAGENS. 
 

 

A Rede Colaborativa da Gestão e das Aprendizagens é um modelo de Gestão 

implantado pela Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, em 2017, alicerçado na 

importância da atuação pedagógica – nos níveis central, intermediário e local – para a 

construção de uma educação emancipadora e de qualidade, no qual a responsabilidade de 

cada um dos partícipes converte-se em responsabilidade comum, em prol de um objetivo 

maior, de modo que o acompanhamento das aprendizagens e do desenvolvimento dos 

estudantes impacte diretamente na melhoria da qualidade da educação no Distrito Federal. 

A implantação dessa Rede Colaborativa foi impulsionada pela necessidade de 

reorganização pedagógica da SEEDF e apresenta os seguintes objetivos: conhecer melhor as 

especificidades das instâncias de gestão (UEs, UNIEBs e SUBEB) e criar maior vínculo entre 

elas; desconstruir o modelo fragmentado do acompanhamento pedagógico existente; 

ressignificar o planejamento das ações pedagógicas nas instâncias de gestão (central, 

intermediária e local); construir propostas de intervenções imediatas, pontuais e em tempo 

hábil destinadas à melhoria das aprendizagens; aumentar a visibilidade dos processos de 

aprendizagem em todas as suas fases e alcançar a melhoria dos indicadores educacionais; e 

fortalecer o papel dos gestores como condutores e protagonistas do trabalho pedagógico da 

unidade escolar.  

            Dentre suas ações, essa organização permite a atualização constante das informações 

do cenário atual da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal de forma a possibilitar 

intervenções imediatas e pontuais, com vistas a assegurar o acesso, a permanência e o sucesso 

do estudante, por meio da proposição de um plano de acompanhamento bimestral das 

aprendizagens.  Em nível intermediário, esse modelo possibilitou uma nova configuração do 

acompanhamento realizado pelas Unidades de Educação Básica – UNIEBs junto às UEs, visto 

que o coordenador intermediário passou a acompanhar diretamente as UEs como cooperador 

da Rede Colaborativa, de modo a articular as ações pedagógicas entre os níveis intermediário 

(UNIEB) e local (Unidade Escolar). Assim, esse coordenador intermediário deixou de ser apenas 

representante de uma etapa e/ou modalidade de ensino para ser um articulador de ações 

pedagógicas entre as UEs e as UNIEBs. Nesse sentido, ao acompanhar a unidade escolar, o 

coordenador intermediário tem condições de: observar o contexto escolar, mediante 

observação e escuta ativa; verificar as demandas pedagógicas, por meio do diálogo com a 

equipe gestora; e apresentar devolutivas com base nas reflexões compartilhadas.   

 

2018 
  

Aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, os 

textos dos cadernos do Currículo em Movimento da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. 

Em 2017, em nível central, foi possível 

mapear o cenário do rendimento e dos 

avanços nas aprendizagens dos estudantes 

das Unidades Escolares – UEs de cada 

Coordenação Regional de Ensino – CRE, 

por meio de relatórios específicos, que 

permitiram à SUBEB a organização de 

estratégias interventivas junto às CREs e às 

suas respectivas UEs.  

  



26 

 

 

Em 2018, houve fortalecimento do trabalho de formação pela SUBEB com os 

coordenadores intermediários de apoio mediante parceria com UNIEB e plano de 

acompanhamento em nível central. Essa Rede Colaborativa, portanto, tornou possível um 

planejamento articulado, assertivo e capaz de ser implementado em menor tempo e com 

maiores ganhos em âmbito local, intermediário e Central. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – SAP  
 

Em 2017, a SEEDF implantou o Sistema de Acompanhamento Pedagógico (SAP), que 

tem como objetivo acompanhar as aprendizagens dos estudantes de modo a possibilitar a 

criação do histórico da aprendizagem do estudante, a constituição do mapeamento da 

unidade escolar e consequentemente das Unidades de Educação Básica (UNIEBs) de cada CRE. 

O SAP é também um excelente instrumento para o acompanhamento pedagógico das 

aprendizagens dos estudantes que demonstraram não terem avançado em suas 

aprendizagens. Os dados provenientes do SAP têm sido utilizados para o planejamento de 

ações pontuais de atuação de forma cooperativa e colaborativa, com vistas a alcançar o 

sucesso do estudante. O SAP encontra-se em sua primeira fase de implantação por meio da 

disponibilização em um único sítio (site na web), no qual as unidades escolares, UNIEB e SUBEB 

têm acesso às principais informações e formulários para o acompanhamento pedagógico. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

De caráter mandatário, as Diretrizes Curriculares apontam os seguintes princípios 

fundamentais para a organização do trabalho pedagógico nas instituições que ofertam 

educação infantil: 

 

Na perspectiva da gestão democrática, as instituições de Educação Infantil devem 

assegurar, em seu Projeto Político Pedagógico, espaços e tempos para participação, diálogo e 

escuta das famílias e dos responsáveis. 

 

UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
A Educação Infantil constitui-se como uma das políticas voltadas à Primeira Infância 

(crianças de 0 a 6 anos de idade) a ser assumida pela sociedade civil e pelo Estado. Ofertar 

Educação Infantil de qualidade é, portanto, um dos caminhos para consolidar, cotidianamente, 
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a constituição de aprendizagens e desenvolvimento das crianças desde a mais tenra infância, 

reconhecendo a criança como sujeito histórico e de direitos. 

A universalização da Educação Infantil para as crianças de 4 e 5 anos de idade e o 

crescimento gradual da oferta de matrícula para as crianças de 0 a 3 anos de idade é uma 

conquista que se consolida diante da perspectiva de atenção aos parâmetros e indicadores de 

qualidade de oferta da Educação Infantil. Nesse sentido, foram realizadas diversas ações 

visando à ampliação da oferta e a qualidade da educação para as crianças com faixa etária de 0 

a 5 anos de idade de todo o Distrito Federal. O processo educativo da criança respalda-se no 

entendimento de que elas dispõem de direitos assegurados, dentre outros dispositivos legais, 

o Marco Legal da Primeira Infância (Lei Federal nº 13.257/2016). 

 

AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS 

Em 2016 foi iniciada a aquisição de parques infantis para serem instalados nas 

unidades escolares que ofertam Educação Infantil. A maioria desses espaços foram construídos 

nas décadas de 1980 e 1990, não contando com parques ou apresentando estruturas que 

necessitam de substituição parcial e/ou integral. O objetivo é a instalação de parques em mais 

de 230 unidades escolares e padronização dos ambientes de playgrounds das escolas, 

atendendo as normas atuais de segurança e vigilância sanitária. 

Em 2018 foram instalados sete parques, conforme especificação presente no quadro 5, 

e estão previsto mais 15 parques a serem instalados dentre as Coordenações Regionais de 

Ensino. A previsão é alcançar um total dos 236 parques até o final de 2019. 

    Quadro 5 – PARQUES INFANTIS 

                       Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

O brincar contribui para as organizações de tempos e espaços na Educação Infantil, visto 

que possibilita às crianças seu desenvolvimento integral. Em rápida avaliação realizada com as 

sete unidades escolares contempladas, observou-se que as crianças apresentaram inclusive 

postura de cuidar do patrimônio da escola, ampliando seu senso de responsabilidade com os 

equipamentos públicos e coletivos. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 

CICLOS PARA AS APRENDIZAGENS 
Quanto ao Ensino Fundamental, a SEEDF intensificou as ações voltadas à 

universalização da Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, cuja função é 

direcionar a gestão e a organização da unidade escolar e de seu currículo e, sobretudo, a 

condução do processo de ensino e aprendizagem alicerçado no objetivo de promover e 

AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS 

Unidade escolar Piso (metragem unit.) 

EC 100 de Santa Maria 320m 

EC Basevi 185m 

Jardim de Infância 6 do Gama 140m 

EC Almécegas 100m 

EC Cariru 62m 

EC Pipiripau 47m 

Jardim de Infância 310 do Recanto das Emas 15m 
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oportunizar o aprendizado concreto e significativo para todos seus estudantes por meio da 

valorização das aprendizagens e do enfrentamento dos índices de retenção e evasão escolar, 

mediante à viabilização de percursos diferenciados de escolarização.  

Desde 2015, as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º e 3º Ciclos 

vêm sendo paulatinamente implantadas e implementadas nas unidades escolares que ofertam 

Ensino Fundamental na Rede Pública de Ensino visando à sua universalização no ano de 2018, 

consoante o disposto na Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN; no Plano Plurianual - PPA; no Planejamento da SEEDF, 2015-2019; e no Plano Distrital 

de Educação – PDE 2015-2024 que, em sua estratégia 2.3, dispõe que se deve “adotar, após 

amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano (2018), 

modelo de organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a 

enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de escolarização”.  

Reforçar esta política pública educacional fortalece a superação das limitações 

presentes no formato de escola graduada ou seriada e, especialmente, favorece a efetivação 

de uma escola mais inclusiva e democrática, pois adota uma prática pedagógica alicerçada na 

continuidade das aprendizagens e não na reprovação do estudante. Para a universalização do 

2º e do 3º Ciclo e a melhoria das aprendizagens foram realizados seminários, fóruns, oficinas, 

cursos de formação e projetos pedagógicos bem como a reestruturação de documentos da 

rede pública, atendendo às 14 Coordenações Regionais de Ensino. 

Além dessas ações foram utilizados os resultados do Índice do Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), da Provinha Brasil e da 

Avaliação Diagnóstica da SEEDF. As ações também foram direcionadas para implementação e 

universalização do 2º e do 3º Ciclo para as Aprendizagens.  

     

                   Figura   4  -  CICLOS PARA AS APRENDIZAGENS 

 
         Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS CICLOS PARA AS APRENDIZAGENS 
 

Os ciclos representam outra forma de organização dos tempos e espaços escolares, 

tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, 

considerando a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada no 

trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa, que garanta as aprendizagens e a 

progressão de todos os estudantes matriculados nas unidades escolares. 

A Rede Pública de Ensino universalizou a implementação do Bloco Inicial de 

Alfabetização desde o ano de 2008, em todas as unidades escolares que ofertavam o 1°, 2° e 3° 
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ano e, em 2013, os Pareceres do Conselho de Educação nº 225/2013 e nº 251//2013 e a 

Portaria nº 26, de 24 de setembro de 2014, aprovaram o Projeto Organização Escolar em Ciclos 

para as Aprendizagens do 2º bloco do 2º Ciclo e do 3º Ciclo, contemplando todo o Ensino 

Fundamental com implantação gradativa e por adesão das instituições educacionais, na rede 

pública. Em 2018, todas as UE da rede foram organizadas em Ciclos, como dispõe a Lei nº 

5.499/2015 do PDE.  

Para alcançar essa meta, em 2016, foram realizados seminários de formação em 

parceria com a EAPE e a Universidade de Brasília (UnB) para professores das UEs que haviam 

aderido ao 3º Ciclo, totalizando 244 participantes. Nesse mesmo ano, aconteceu a formação 

para gestores e o Dia D, que foi o dia de mobilização para a ampla divulgação sobre a 

organização escolar em Ciclos, com aproximadamente 800 participantes. A formação depois 

foi replicada nas coordenações coletivas das escolas para todos os professores. 

Em 2017, foi proposto o curso Organização Escolar para o 3º Ciclo: Concepções e 

Práticas (180h) destinado aos coordenadores das UEs que atendem estudantes de Anos Finais. 

Os coordenadores atuavam como multiplicadores nas escolas. Ao todo foram formados 202 

coordenadores pedagógicos e 12 mil professores.  Ainda no ano de 2017, foram realizados 

quatro encontros com a participação das 43 escolas que aderiram ao 3º ciclo, onde foram 

fornecidas orientações sobre os primeiros passos, discussões e propostas quanto às 

modificações nos registros e troca de experiências.  

Em 2018, ocorreu a universalização do 2º e 3º Ciclo para as Aprendizagens nas 

unidades escolares do DF. Cada UE, na sua singularidade, teve autonomia para elaborar o 

Projeto Político Pedagógico e executá-lo conforme suas necessidades. Ainda em 2018, foi 

realizado um encontro com profissionais de apoio à aprendizagem com o tema A organização 

do trabalho pedagógico na escola em Ciclos e o papel de cada um, em que foram atendidos 

450 profissionais da educação. Também, com o objetivo de socializar experiências e fortalecer 

a Organização escolar dos ciclos para as aprendizagens, foi elaborado o curso Estratégias 

Didáticas para a Universalização dos Ciclos (60h). O curso resultou na formação de 139 

coordenadores intermediários de apoio e coordenadores intermediários das 14 CRE. A adesão 

aos Ciclos para as Aprendizagens aconteceu de forma gradativa totalizando 100% das UE em 

2018. 

 

Quadro  6 - EVOLUÇÃO DA ADESÃO À POLÍTICA DE CICLOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

UE 2015 2016 2017 2018 

Anos Iniciais 208 254 241 379 

Anos Finais 5 15 43 208 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 
INTERVINDO PARA AS APRENDIZAGENS 
 

Este projeto teve por objetivo acompanhar o desenvolvimento pedagógico nas 70 

unidades escolares de Anos Iniciais que diminuíram seus resultados no IDEB entre 2013 e 2015 

e nas 70 UEs que possuem índice de reprovação maior ou igual a 15% nos Anos Finais, para 

proporcionar reflexões e ações acerca das aprendizagens propostas pelo Currículo da 

Educação Básica, por meio da interação entre a SUBEB, as UNIEBs e as unidades escolares. 

Para enfrentar a questão da reprovação, os coordenadores intermediários das 

Regionais de Ensino que realizam o acompanhamento nas escolas, preencheram uma ficha 

diagnóstica para nortear as ações que seriam desenvolvidas e para subsidiar as prováveis 

atuações e/ou intervenções pedagógicas, pertinentes a cada realidade escolar verificada. Foi 
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também realizado acompanhamento das ações pedagógicas desenvolvidas nas CREs, no que se 

refere ao atendimento específico das unidades escolares selecionadas. Propôs ações para 

minimizar as principais dificuldades pedagógicas e subsidiou as coordenações coletivas por 

meio das Unidades Regionais de Educação Básica (UNIEB) de cada Coordenação Regional de 

Ensino participante do projeto. 

As Coordenações Regionais de Ensino solicitaram a continuidade do projeto em 2018, 

o que possibilitou maior interação e conhecimento entre a CRE e unidades escolares, além de 

oportunizar uma reavaliação pedagógica em busca da melhoria da aprendizagem. Das 70 

unidades escolares acompanhadas pelo programa, 80% alcançaram a meta do IDEB em 2017. 

Nas UE do Ensino Fundamental, identificou-se que, em 2017, houve diminuição no índice da 

média de reprovação de 12,84% para 9,63%. Essa diminuição significativa nos índices de 

reprovação aliadas às intervenções pedagógicas impactaram na melhoria do IDEB. Dessa 

forma, das 70 unidades escolares selecionadas 80% alcançaram a meta do IDEB 2017.  

 

                Gráfico  3 - MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

    Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

A formação e a orientação de estratégias pedagógicas dos profissionais que trabalham 

com o Ensino Fundamental resultaram na melhoria do desempenho dos estudantes da Rede 

Pública de Ensino e na redução do fluxo de abandono. 

Quadro  7 - IDEB METAS E RESULTADOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Meta projetada ___ 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 

Meta alcançada 4,4 4,8 5,4 5,4 5,6 5,6 6,0 

                Fonte: INEP  
 

Quadro  8 - IDEB METAS E RESULTADOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Ano 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Meta projetada ___ 3,3 3,4 3,7 4,1 4,5 4,8 

Meta alcançada 3,3 3,5 3,9 3,9 3,9 4,0 4,3 

Fonte: INEP  
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CENTRO DE REFERÊNCIA DOS ANOS INICIAIS - CRAI 
 

O CRAI tem como diretriz a produção e disseminação de conhecimentos, experiências 

e pesquisas vinculadas a temáticas relevantes à Organização Escolar em Ciclos nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Sua atuação visa à proposição de ações direcionadas para a 

orientação, acompanhamento, intervenção e avaliação do trabalho pedagógico. 

Com a promulgação da Lei nº 3.483, de 25 de novembro de 2004, o Distrito Federal 

estabeleceu a implantação do Ensino Fundamental de nove anos na rede pública de ensino, 

antecipando-se, portanto, ao restante do país. Em 2005, a SEEDF iniciou a ampliação do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos. A proposta foi denominada BIA, abarcando os três 

primeiros anos do Ensino Fundamental e foi implantada de forma gradativa nas CRE. 

Aliada às ações de implantação do BIA, ocorre a criação do Centro de Referência em 

Alfabetização (CRA), cujo objetivo é subsidiar a prática dos professores na organização do 

trabalho pedagógico em suas unidades escolares, numa perspectiva voltada à ludicidade e ao 

letramento. A regulamentação do CRA possibilitou vários debates, estudos e ações nas escolas 

públicas do DF: um trabalho que visa à proposição de ações direcionadas para a orientação, 

acompanhamento, intervenção e avaliação do fazer pedagógico. O trabalho obteve bons 

resultados e reconhecimento por parte dos professores alfabetizadores e gestores que 

perceberam mudanças na organização do trabalho pedagógico buscando a articulação com os 

documentos da rede e as bases teórico-epistemológicas do currículo e da avaliação. 

A partir desses resultados, o atendimento estendeu-se aos professores do 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental e, por meio da Portaria n° 51 de 20 de abril de 2015, o Centro de 

Referência em Alfabetização (CRA) passa a ser o Centro de Referência para os Anos Iniciais 

(CRAI). Com essa ampliação, a SEEDF fortaleceu o trabalho pedagógico realizado por esses 

profissionais e consolidou um movimento de estudo e reflexão sobre as práticas pedagógicas 

e o trabalho coletivo, de modo a ressignificar o espaço da formação continuada. Portanto, o 

BIA e o CRAI contribuíram de forma significativa para a evolução da educação nos Anos Iniciais 

e, mais especificamente, da alfabetização no Distrito Federal. 
 

Quadro  9 - INTERVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL  2015 A 2018 

Ação Educadores/setores atendidos 

Oficinas pedagógicas (média de 10 oficinas por ano) Atendimento às demandas das 

Unidades Escolares das 14 CREs 

Acompanhamento aos articuladores do CRAI (formação e encontro 

mensal) 

Articuladores do CRAI 

Acompanhamento e apoio nos Fóruns de Coordenadores Locais 

realizados pelo CRAI/UNIEB (encontros mensais) 

Coordenadores Locais 

Acompanhamento, orientação e formação pedagógica (encontros 

mensais ou a depender da necessidade) 

CIA, CI e Chefes de UNIEB 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV/COEIF 

 

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 
 

O PNAIC é um programa Federal de políticas educacionais que visam garantir, entre 

outros fatores, que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados 

até o final do 3º ano do Ensino Fundamental; melhoria no IDEB; e que haja aperfeiçoamento 

da formação dos professores alfabetizadores.  

No ano de 2013, ao CRAI é acrescentado as ações do  PNAIC, visto que os articuladores 

passaram a desenvolver, também, a função de Orientadores de estudos do PNAIC. 
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Quadro  10 - FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC 

Ano TEMA 
QUANTITATIVO DE  

PROFESSORES ATENDIDOS 

2015 
Gestão Escolar, Currículo, a Criança no Ciclo de 

Alfabetização e Interdisciplinaridade 

2.773 professores 

Alfabetizadores 

2016 O ensino de Ciências no Ciclo de Alfabetização 
1,4 mil professores alfabetizadores e 

coordenadores pedagógicos 

2017 A ação não foi realizada 

2018 

 

Organização do Trabalho Pedagógico para o ensino de 

Língua Portuguesa e Matemática no Ciclo de Alfabetização 

1.773 professores alfabetizadores e 

coordenadores pedagógicos 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

CONSOLIDANDO SABERES 
 

Formação continuada para professores do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental em 

Português e Matemática. Em 2017, a ação foi realizada em parceria com o CFORM/UnB com o 

objetivo de subsidiar os professores do 2° bloco do 2° ciclo (4º e 5º anos) do Ensino 

Fundamental em sua atuação profissional.  

A iniciativa contou com a participação de 1.009 professores inscritos; 321 projetos 

interventivos realizados nas UEs, com foco nos descritores da Prova Brasil; e aproximadamente 

21.090 estudantes beneficiados diretamente pela formação. 

 

PULO DO GATO 
 

Em 2017, devido ao pouco acesso a materiais e tecnologias educacionais 

sistematizadas para o 2º bloco do 2º ciclo e haver disponível uma tecnologia educacional 

recomendada pelo MEC, desenvolvida por professoras da SEEDF, a SUBEB implantou o projeto 

Pulo do Gato com o objetivo de apoiar a alfabetização e letramento em 22 UEs com 

desempenho insatisfatório na ANA 2015. A formação voltada à utilização de Metodologias 

Ativas de Alfabetização por meio de Jogos destinou atendimento prioritário aos estudantes do 

2º bloco do 2º ciclo que não alcançaram o nível mínimo de proficiência. 

A formação atendeu 163 profissionais da educação, incluindo os professores do 2º 

bloco do 2º ciclo das unidades escolares selecionadas, coordenadores pedagógicos, 

supervisores pedagógicos e os articuladores do CRAI. 

 

ANÁLISE, ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA DIAGNÓSTICA 
 

Avaliação Diagnóstica é um instrumento organizado pela SUPLAV, em parceria com a 

SUBEB, aplicada aos estudantes do Ensino Fundamental. Visa diagnosticar os estudantes e suas 

aprendizagens, com o objetivo de acompanhar e auxiliar no desenvolvimento pedagógico em 

âmbito escolar. Fornece subsídios para o planejamento da implementação da Organização 

Escolar em Ciclos e para teste procedimental do componente desempenho escolar do Sistema 

Permanente de Avaliação, de forma a corroborar com a política de acompanhamento das 

unidades escolares. 

Nesse sentido, facultou a produção de indicadores que revelam, num determinado 

período, o nível de desenvolvimento no processo de aprendizagem de cada estudante, 

possibilitando aos gestores e aos professores acompanhar o desenvolvimento pedagógico 

desses estudantes. A partir dos resultados, é possível intervir e propor estratégias com vistas 

às aprendizagens. 
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A utilização dos resultados da Prova Diagnóstica possibilitou que cada uma das UEs 

organizasse o seu trabalho pedagógico e intervenções, de acordo com o desempenho de seus 

estudantes. Possibilitou ainda a verificação de lacunas de aprendizagens e consolidou como 

uma ferramenta avaliativa fundamental para a elaboração de metas e objetivos da 

organização do trabalho pedagógico pela UEs. 

 

PARCERIA COM  A UNICEF 
 

Foi firmado um Memorando de Entendimento entre o GDF e o Fundo das Nações 

Unidas (UNICEF) para elaborar políticas públicas de educação que contemplem necessidades 

específicas dos adolescentes de 15 a 17 anos na Educação Básica e implementar a Busca Ativa 

Escolar de crianças e adolescentes fora da escola.  

No ano de 2017, o UNICEF, juntamente com a SEEDF, por meio do EAPE, realizou 

quatro oficinas para estudo e compreensão de experiências exitosas de outros territórios com 

a análise da aplicabilidade ao contexto da SEEDF e a participação de 10 UEs.   

No ano de 2018, a SEEDF participou do Seminário: Promoção de Trajetórias de Sucesso 

Escolar, como início de articulação para ações que visam à promoção da autoria e 

protagonismo juvenil. 

 
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
EM TEMPO INTEGRAL NA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

 

Diante da necessidade de orientar, dar suporte às unidades escolares e demais setores 

da SEEDF no tocante à oferta de Educação em Tempo Integral, a elaboração das Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais, resultado de uma construção coletiva, trazem, além das 

orientações, as Matrizes Curriculares com carga horária e definição de critérios de 

atendimento. 

 
IMPLEMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM SEMESTRALIDADE 

 

A reorganização dos tempos e espaços escolares, por meio da organização escolar em 

Semestralidade, foi proposta com vista à melhoria dos índices de aprovação, redução das taxas 

de reprovação e evasão escolar, aumento da atratividade, diminuição da taxa de defasagem 

idade-série e promoção de aprendizagens significativas aos estudantes do Ensino Médio.  

O ano de 2015 foi marcado pela consolidação da Semestralidade como forma de 

organização escolar, pois foi o ano da publicação das Diretrizes Pedagógicas da 

Semestralidade. Esse documento foi de grande relevância em virtude de fortalecer e tornar 

essa organização pedagógica possível para as UE.  

Em 2016, foi produzida mídia pedagógica distribuída para todas UE de Ensino Médio. 

Ainda nesse ano, foi realizado o seminário Semestralidade – Avanços e Desafios no Ensino 

Médio do Distrito Federal, com objetivo de apontar soluções para os desafios e destacar os 

avanços alcançados. Durante o seminário foram realizadas palestras, relatos de experiências, 

mesa-redonda e oficinas sobre o tema.  

Em 2017 foi oferecido aos professores de Ensino Médio o curso de formação 

continuada “Concepções e práticas na Semestralidade”, com o intuito de formá-los para as 

práticas pedagógicas condizentes com as diretrizes educacionais da SEEDF. Aspectos como 
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planejamento, acompanhamento e avaliação foram abordados durante o curso, habilitando 

2.697 profissionais para trabalharem com a nova proposta. 

Foi disponibilizado também o Guia Prático da Semestralidade, documento cuja 

finalidade é esclarecer os principais questionamentos sobre essa organização pedagógica, 

facilitando sua manutenção nas UE que se encontravam assim organizadas e apoiando o 

trabalho de implementação daquelas que ainda não estavam em organização semestral. Com o 

mesmo propósito, foi realizado, em parceria com o Canal E, um vídeo explicativo sobre essa 

política pública.  

O gráfico 4 apresenta o histórico de unidades escolares organizadas em 

semestralidade: 

Gráfico 4. UNIDADES DE ENSINO E SEMESTRALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM 

 
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

A Educação Integral insere-se como um fator imprescindível para a concretização de 

um ensino de qualidade, uma vez que oferece a possibilidade de ampliar tempos, espaços e 

oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado e transversalizado pelos 

eixos da Educação para e em Direitos Humanos, para a Diversidade e para a Sustentabilidade e 

Cidadania.  

Nessa direção, para fomentar a Política de Educação em Tempo Integral, a SEEDF 

organizou seu atendimento com a seguinte carga horária:  

 Atendimento Parcial de 8h: atende um grupo de estudantes de uma determinada 
escola, por meio da ampliação da jornada escolar em 15 horas semanais. 

 Atendimento Integral de 9h: Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral (EMTI), instituído pela Portaria do MEC n° 1.145, de 10 de outubro de 2016, 
que tem por objetivo a melhoria da qualidade do Ensino Médio, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, por meio da ampliação, de forma 
progressiva, da oferta da educação em tempo integral aos estudantes do Ensino Médio -Lei 
Distrital nº 6.036, publicada no DODF nº 244, de 22/12/2017. 

 Atendimento Integral de 10h - Esse atendimento abrangerá: 

o Educação Infantil - a oferta da Educação em Tempo Integral dá-se por meio da 
parceria com as Instituições Educacionais Parceiras, por meio de Termos de 
Colaboração para atendimento em Prédio Próprio ou Centro de Educação da 
Primeira Infância (CEPI). 
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o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) - consiste na oferta de 
Educação em Tempo Integral a 100% dos estudantes matriculados na Unidade 
Escolar inserida no projeto, com jornada de 10 horas em todos os dias da semana. 
Atividades curriculares e as complementares ao currículo são realizadas de forma 
entremeada ao longo do dia. 

o Projeto Rede Integradora em Educação Integral/CRE Plano Piloto – os estudantes são 
atendidos em uma jornada escolar de 10h, dividida em dois períodos de 5 horas 
diárias. Um dos períodos na Unidade Escolar regular e o outro na Escola Parque. 

Gráfico 5 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTUDANTES ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

  

Fonte:GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 
 

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 
DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 
 

Com o objetivo de contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagens dos 

estudantes, bem como favorecer as aprendizagens que transcendam à sala de aula, os 

projetos das unidades escolares que ofertam Ensino Médio são acompanhados pela equipe 

técnica, que realiza análises e emite pareceres, nos quais manifesta-se pela aprovação dos 

projetos ou pela necessidade de ajustes, sugerindo, ainda, conforme o caso, o 

encaminhamento a outras instâncias da SEEDF. Em 2015 e 2016, a DIEM recebeu e analisou 

todos os projetos enviados pelas UE e encaminhou memorandos às CRE solicitando o envio de 

relatórios de execução dos projetos aprovados, com vistas ao acompanhamento de resultados. 

A partir de 2017 os projetos pedagógicos passaram a seguir as determinações da 

Portaria nº 444, de 16 de dezembro de 2016. O instrumento normativo traz orientações 

quanto à estrutura dos projetos e ao fluxo a que devem atender, com vistas à obtenção das 

aprovações necessárias para implementação.  

Destaca-se que o decréscimo na adesão à Semestralidade em 2016 pode estar, 

segundo os gestores, relacionado às dificuldades para modulação de professores, à resistência 

por falta de incentivos financeiros e à inadequação da estrutura física. Entretanto, a partir dos 

trabalhos de formação, visitas técnicas e produção de material pedagógico, mais cinco UEs 

aderiram em 2017. Em cumprimento ao PDE, todas as UEs de Ensino Médio têm a sua 

organização escolar e pedagógica em regime de Semestralidade.  

 

REFORMULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 
 

Buscando tornar o Ensino Médio mais adequado aos anseios dos estudantes e 

assegurar o cumprimento da função social de formação humana integral e preparação para a 

cidadania e para o mundo do trabalho, a SEEDF tem estudado maneiras de se ofertar múltiplas 

trajetórias para os estudantes, de acordo com suas necessidades pedagógicas e interesses, 

sem deixar de garantir uma formação básica comum a todos. Nesses estudos, foram levados 
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em consideração o princípio da autonomia intelectual dos jovens e o protagonismo estudantil, 

pois eles devem ser sujeitos ativos no processo de aprendizagem, combatendo o caráter 

passivo-reprodutivo tradicionalmente atribuído aos estudantes na Educação Básica.  

Dentre vários desafios dessa reformulação do Ensino Médio, a edição de uma medida 

provisória (MP 746/2016) foi um dos momentos de maior atenção. Dessa forma, foram 

produzidos nove fóruns com os estudantes em todas as CRE com o objetivo de debater e 

sugerir possíveis formatos de organização pedagógica para o ensino médio do Distrito Federal, 

Além de diálogos com outros setores da SEEDF e instituições públicas e privadas, mediando a 

melhor maneira para a tão esperada reformulação. 

Na busca por orientar as discussões da reformulação do ensino médio do DF, a SEEDF 

lançou a coleção Ensino Médio em Debate: textos para discussão de uma nova organização 

pedagógica para o ensino médio no DF, cujo objetivo é abrir espaços para reflexão e debate 

sobre um novo formato para o DF. O material foi disponibilizado às UE das CRE e esteve 

disponível no site da SEEDF para receber contribuições de toda sociedade. 

 

ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DAS UNIDADES 

ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO 
 

Tem o intuito de promover o amplo debate com a comunidade escolar, sobre a 

substituição do regime seriado para a semestralidade. Estes acontecem por meio de visitas 

planejadas às UNIEB e UE das 14 CRE. Nessas ocasiões, apresentam-se os resultados e 

desafios, bem como planeja-se estratégias para melhoria da qualidade do ensino. 

Os dados de rendimento escolar no Ensino Médio, obtidos a partir do Censo Escolar, 

são organizados pela Gerência de Acompanhamento do Ensino Médio (GEM) e estão 

apresentados nos gráficos abaixo. 

O Gráfico 06 apresenta os índices escolares das 24 UEs que se mantiveram no regime 

anual de 2010 até 2017, ou seja, UE que não aderiram à Semestralidade: 

Gráfico  6 - índices escolares das 24 UE que se mantiveram no regime anual de 2010 até 2017 

 
 

 
                             Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM 

 

O Gráfico 07 expressa os resultados de 24 UE que optaram pela Semestralidade desde 

o início de sua implementação em 2013 e permaneceram até 2018: 

 

Gráfico  6 - índices escolares das 24 UE que se mantiveram no regime anual de 2010 até 2017 
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Gráfico  7 - ÍNDICES DE RENDIMENTO ESCOLAR NAS UES QUE ADOTARAM A SEMESTRALIDADE DESDE 

2013 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM 

Observa-se que as escolas que adotaram a Semestralidade apresentaram melhoras nos 

rendimentos superiores àquelas que permaneceram no regime anual, principalmente quando 

comparado o rendimento das próprias escolas antes e depois da Semestralidade (Gráfico 08), 

em que se observa um aumento de rendimento de 13,22% assim como a queda na taxa de 

reprovação em 8,21% e queda nas taxas de abandono em 3,63%. Considerando que, a partir 

de 2018, todas as escolas se encontram com o trabalho pedagógico na Semestralidade, espera-

se uma evolução considerável a partir da implantação em toda a rede. 

Os dados totais de rendimento, considerando todas as UEs que ofertam Ensino Médio, 

são apresentados no Gráfico 08:  Índices de rendimento escolar no Ensino Médio do DF – 

diurno e noturno. 

 

Gráfico 8 - ÍNDICES DE RENDIMENTO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO DO DF – DIURNO E NOTURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM 

 

Nesse quadro não se observam variações relevantes entre os anos de 2015 e 2017, 

quando se considera a totalidade do Ensino Médio. Entretanto, essa estagnação não é 



38 

 

percebida no grupo de UEs que implementaram a Semestralidade (Gráfico 08). Isso indica 

que as mudanças propostas foram positivas. No ano de 2018, todas UEs que atendem Ensino 

Médio implantaram a organização escolar em Semestralidade. 

Ao se comparar os turnos de oferta, conclui-se que as taxas de reprovação e 

abandono no noturno são muito superiores ao diurno, o que indica a necessidade de ações 

próprias direcionadas para esse turno. As dificuldades encontradas no noturno incluem a 

dificuldade da realização de formação continuada para os professores, jornada de trabalho e 

estudo acumulada com a escola para os estudantes e a maior concentração de estudantes em 

situação de distorção idade/ano nesse turno.  

 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Foram realizados diversos encontros com as CRE e também algumas unidades 

escolares (UE) com a finalidade de fomentar as discussões sobre a oferta de cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio. Foi estabelecido um cronograma para desenvolvimento dos 

respectivos planos de cursos e procedimentos para implementação do curso técnico 

integrado. Após a execução do planejamento e cumprimento do cronograma, chegou-se ao 

seguinte resultado: 
 

Quadro  11 - CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

UNIDADE ESCOLAR CURSO SITUAÇÃO EM 2018 

CED Stella dos Cherubins 

Guimarães Trois (Planaltina) 

Curso Técnico de 

Informática para internet 

Início das atividades no 1º semestre 

CED 07 de Taguatinga 
Curso Técnico de 

Computação Gráfica 

Plano de curso aprovado pelo CEDF. Início das 

atividades, inicialmente, previstas para o 1º 

semestre de 2019. 

CEM 03 de Taguatinga Curso Técnico de Teatro Plano de curso em desenvolvimento. 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM/DIEP 
 

Ao longo do quadriênio 2015 a 2018, o acompanhamento pedagógico das UEs que 

ofertavam curso técnico integrado ao Ensino Médio foi realizado por meio de reuniões 

bimestrais, com a participação dos gestores e coordenação pedagógica destas escolas, assim 

como de representantes da CRE da respectiva UE. Atualmente, a oferta de curso técnico 

integrado ao Ensino Médio é a seguinte: 
 

Quadro  12 – UE DE ENSINO MÉDIO INTEGRADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

UNIDADE ESCOLAR CURSO CRE 
 

Centro Educacional Stella dos 
Cherubins Guimarães Trois 

 

Curso Técnico de Informática para 
Internet 

Planaltina 

 

Centro de Ensino Médio Integrado 
do Cruzeiro 

 

Curso Técnico de Informática para 
Internet 

Plano Piloto 

 

Centro de Ensino Médio Integrado 
do Gama 

 

Curso Técnico de Informática Gama 

UNIDADES ESCOLARES EM VIAS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Centro Educacional 07 
Curso Técnico de Computação 

Gráfica 
Taguatinga 

Centro de Ensino Médio 03 Curso Técnico de Teatro Taguatinga 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM/DIEP 
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CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADO DO GUARÁ  
 

Em 2015 foi formado um Grupo de Trabalho cuja finalidade era acompanhar a 

construção do Centro de Educação Profissional Articulado do Guará Professora Tereza Ondina 

Maltese (CEPAG) e desenvolver as estratégias pedagógicas de funcionamento da Unidade 

Escolar. Em conjunto com a CRE do Guará, todo o processo de escolha e definição de cursos a 

serem ofertados pela escola foi organizado com a participação da comunidade. O CEPAG 

iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2018 com a oferta dos seguintes cursos: 

 

Quadro  4 - CEPAG - CURSOS ARTICULADOS/CONCOMITANTES AO ENSINO MÉDIO 

ARTICULADO/CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO 

Técnico em Computação Gráfica Técnico em Enfermagem 

Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

160 vagas 160 vagas 160 vagas 160 vagas 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM/DIEP 

 

Quadro  14 - CEPAG - CURSOS ARTICULADOS/CONCOMITANTES AO ENSINO MÉDIO 

CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO 

Técnico em Computação Gráfica Técnico em Enfermagem 

Noturno 

80 vagas 80 vagas 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/ DIEP 

 

Atualmente, o CEPAG recebe, de forma articulada, estudantes de cinco unidades 

escolares do Guará e de outras 33 unidades escolares de nove CRE diferentes. 

 

CRE COM UNIDADES ESCOLARES ARTICULADAS AO CEPAG 
 

Quadro  15 - CRE COM UNIDADES ESCOLARES ARTICULADAS AO CEPAG 

CRE UEs 

Recanto das Emas 03 

Núcleo Bandeirante 04 

Ceilândia 05 

Taguatinga 06 

Samambaia 02 

Brazlândia 02 

Paranoá 02 

Santa Maria 02 

Gama 02 

Plano Piloto 04 

                                                                       Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEM 

 

A proposta de articulação entre o CEPAG e os Centros de Ensino Médio visa promover 

formação técnica profissional do estudante ao mesmo tempo em que este cursa o Ensino 

Médio, de forma que, entre o CEPAG e as unidades escolares, haja uma coordenação conjunta 

das atividades para acompanhamento dos estudantes durante seu percurso escolar. 

Pensando no perfil do estudante do CEPAG, chamou-se atenção para as taxas de 

evasão e para as dificuldades de alguns estudantes em administrar o curso escolhido e as 

disciplinas do Ensino Médio. Por isso, foram sugeridas visitas guiadas com esclarecimentos 
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sobre os cursos ofertados, acompanhamento pedagógico dos estudantes por meio do Serviço 

de Orientação Educacional (SOE), por se tratar de estudantes de diversas localidades. Como 

resultado dessa discussão, no segundo semestre, foi realizado mapeamento das aprendizagens 

dos estudantes, além da Feira das profissões no CEPAG. 

 

PARCERIA SESI/SENAI PARA OFERTA DE CURSOS FORMAÇÃO INICIAL 
E CONTINUADA 

 

A SEEDF estabeleceu, a partir de 2016, uma parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI-DF), para oferta de Cursos de Educação 

Profissional de Formação Inicial e Continuada (FIC) aos estudantes da Rede Pública de Ensino, 

matriculados no Ensino Médio. Naquele ano, ocorreu a oferta de dois cursos em unidades 

escolares da CRE do Paranoá. Os cursos ministrados foram de assistente administrativo e 

assistente de recursos humanos, ambos de 160 horas, nos turnos matutino e vespertino. Em 

2017, a oferta de cursos FIC foi renovada para a CRE do Paranoá e houve a expansão para as 

regionais de ensino do Gama e de Brazlândia, com a oferta dos seguintes cursos: operador de 

computador, assistente administrativo, assistente de RH e assistente de contabilidade, todos 

com carga horária de 160h, sendo atendidos 242 estudantes. Em 2018, dando continuidade à 

parceria, foram atendidos até o momento 145 estudantes, do Paranoá, Gama e Brazlândia, 

matriculados nos seguintes cursos: operador de computador, assistente de recursos humanos 

e assistente administrativo. Todos com carga horária de 160h. 

 

ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

 

Para fins de acompanhamento pedagógico, em 2015, foi iniciado o ciclo de visita às 

14 CREs e apresentação do Relatório de Visitas Técnico-Pedagógicas e encaminhamentos das 

demandas. Nesse mesmo ano foi elaborado o instrumento de Registro de Avaliação do 

Estudante (RAV) para o 1º Segmento da EJA. De 2015 a 2108, houve orientação para a 

realização da Semana EJA pelas unidades escolares, que é um espaço destinado à 

diversificação curricular da educação de jovens, adultos e idosos, articulando a formação 

básica com a participação no mundo do trabalho, estabelecendo relações entre teoria e 

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da cultura, da cidadania e da tecnologia, de forma a 

organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses estudantes. 

Em 2018, foi realizado levantamento acerca das aprendizagens na EJA – 1º 

Segmento, por meio de um formulário para preenchimento das unidades escolares que 

ofertam este Segmento. Após a compilação dos dados, verificou-se que o número de 

estudantes retidos, aptos e que abandonaram foi de, respectivamente, 37,56%, 33,96% e 

28,48%. Como a porcentagem de retidos foi a maior, fez-se necessário pensar em possíveis 

estratégias para qualificar o trabalho docente que possa proporcionar aprendizagens 

significativas para os estudantes da EJA, considerando as especificidades dos estudantes da 

EJA em relação ao tempo, espaço, faixa etária e, ainda, considerando os eixos integradores do 

currículo: trabalho, cultura e tecnologia. Nesse sentido, para provocar reflexões e práticas 

docentes diferenciadas na EJA, foram desenvolvidos encontros formativos com a temática: 

Aprendizagens na Educação de Jovens e Adultos nas 14 CRE com a participação de gestores, 

supervisores, coordenadores pedagógicos e professores que atuam na EJA. 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Sistema Prisional é caracterizada pelo 

atendimento educacional para pessoas em privação de liberdade, com o objetivo de promover 

a escolarização e ressocialização dos custodiados. Esse atendimento teve início no ano de 

1986, por meio de Termo de Cooperação Mútua entre a Fundação de Apoio ao Trabalhador 

Preso (FUNAP) e a SEEDF, que cedia os professores até 2015. Nesse mesmo ano, a SEEDF e a 

Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) publicaram a Portaria Conjunta nº 01, de 15 de abril 

de 2015, destinada a disciplinar a oferta de escolarização na modalidade. Iniciou-se o processo 

de institucionalização da oferta de educação nas prisões e a criação do Centro Educacional 01 

de Brasília, que passou por processo de gestão democrática e iniciou suas atividades no ano de 

2016. 

O Quadro 16 apresenta o quantitativo de custodiados atendidos pelo CED 01 de 

Brasília, na modalidade EJA, 1º, 2º e 3º segmentos e o atendimento no Projeto de Remição de 

pena pela Leitura, desde a sua criação:  
 

Quadro  16 - TOTAL ESTUDANTES CED 01 BSB 

ANOS SEGMENTOS 
Remição de Pena pela 

Leitura 

 1º 2º 3º  

2016 404 534 255 ____ 

2017 510 788 328 ____ 

2018 388 669 283 727 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEJA 

 

Destaca-se que o grande desafio da SEEDF é a ampliação da oferta de escolarização, 

pois depende da disponibilidade de espaço físico nas unidades prisionais, bem como do 

aumento do quantitativo de agentes penitenciários responsáveis pela escolta nos Núcleos de 

Ensino. 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA 
PRISIONAL 

 

Em 2015, a SEEDF, em parceria com a SSP, retomou as discussões acerca da elaboração 

do Plano Distrital de Educação no Sistema Prisional, com o objetivo de garantir a ampliação e 

adequação da oferta de Educação nas unidades prisionais.  

Ao analisar a retrospectiva da construção deste Plano, novas frentes de trabalho foram 

encampadas em face da institucionalização. Entre elas, a estruturação da oferta de um modelo 

de educação mais abrangente, baseado em projetos, cujas abordagens teórico-metodológicas 

permitissem, além da formação acadêmica, substancial aprofundamento dos aspectos 

científicos, um lastro humanista e cultural, com vistas à construção de um perfil crítico e 

autônomo desses sujeitos. 

Em resposta à demanda dos Ministérios da Educação e da Justiça pela elaboração de 

um Plano Estadual de Educação no Sistema Penitenciário, em 2016, o Plano foi apresentado ao 

Departamento Penitenciário Nacional e atualmente passa por atualizações com a participação 

de todos os envolvidos nesse campo, no sentido de edificar esse Plano no contexto do Distrito 

Federal, em um fazer coletivo e interativo. 
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INTEGRAÇÃO CURRICULAR DA EJA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

A EJA pode ser  integrada à Educação Profissional por meio dos Cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC) e Cursos Técnicos. A integração da EJA com a Educação Profissional 

foi iniciada em 2009, com cursos Técnicos desenvolvidos na CRE de Ceilândia, e ampliada para 

as CRE de Brazlândia e do Plano Piloto nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. 

Com o intuito de discutir, implantar e implementar a integração e a articulação 

curricular, foram realizadas reuniões frequentes com a Gerência de Educação Prisional e de 

Integração Curricular em todas Regionais de Ensino. Além disso, em interface entre a Diretoria 

de Educação Especial e Diretoria de Educação Profissional, organizou-se a oferta de cursos FIC 

para as turmas de EJA Interventiva Integrada à Educação Profissional, que foi um 

desdobramento do projeto da Educação Especial: Profissionalização de Estudante com 

Deficiência. 

A partir de 2016, foram ofertados cursos FIC de 160 horas, por meio de parceria com o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), na CRE de 

Sobradinho, utilizando currículo integrado à Educação Profissional. Em 2017, a oferta foi 

ampliada. Nesse ano, o atendimento às unidades escolares ocorreu por meio de 

assessoramento tanto para a elaboração quanto para a implementação dos planos de curso 

com Currículo Integrado à Educação Profissional, bem como para a pactuação da oferta de 

cursos de 160 horas FIC/PRONATEC. Em 2018, foram abertas 19 turmas de EJA Interventiva 

nos 1º e 2º Segmentos, Integradas à Educação Profissional, por meio de Cursos FIC.  
 

Quadro  5 - CURSOS FIC 

 CURSOS FIC CURSO TÉCNICO 

ANOS EJA REGULAR 

(1º, 2º E 3º SEGMENTOS) 

EJA INTERVENTIVA 

(1º E 2º SEGMENTOS) 

Nº DE CRE 

ATENDIDAS 

2015 - - - 24 

2016 360 90 1 42 

2017 1.627 163 12 873 

2018 - 163 8 807 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEJA/DIEP 

Essa oferta foi relevante para o aumento das matrículas. Verifica-se que a integração 

da EJA com a educação profissional torna o currículo da EJA significativo para os estudantes, 

quando os eixos integradores do currículo: trabalho, cultura e tecnologia são abordados e 

desenvolvidos em conjunto com as áreas do conhecimento acadêmico e a parte profissional. 

Dessa forma, percebe-se o retorno daquele público de complexa realidade de jovens, adultos e 

idosos da classe trabalhadora que iniciam seus estudos tardiamente ou que não obtiveram 

êxito em seus processos de escolarização aos espaços escolares. 

 

MIGRAÇÃO DA EJA PARA O SISTEMA I-EDUCAR 

A implementação do Sistema de Gestão Escolar i-educar na EJA encontra-se 

assegurada no PPA/SEDF (2015-2018), sendo prevista na Meta 1.6/objetivo estratégico 03. No 

PDE (2014-2024), essa implementação está prevista na Meta 9, Estratégia 9.4. Esse sistema é 

responsável por todas as informações, registros e procedimentos realizados pelas unidades 
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escolares acerca dos estudantes, turmas e professores. Sendo possível o gerenciamento da 

oferta de cada etapa e modalidade de educação básica, com a finalidade obter indicadores de 

qualidade da educação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

A EJA passou muitos anos com um sistema alternativo (SGE), não integrado ao i-

educar, o que nos deixava à margem de algumas políticas desenvolvidas com base no sistema 

i-educar, como avaliações e simulados. Ao longo do Quadriênio (2015-2018), a Subsecretaria 

de Educação Básica – SUBEB,  a Subsecretaria de Modernização e Tecnologia – SUMTEC e a 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV, elaboraram as 

regras de negócio e as formas de registros que contemplassem as especificidades pedagógicas 

da modalidade. No primeiro semestre de 2018, o Sistema i-educar foi implementado nas 

unidades escolares que ofertam a EJA. 

 

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Conforme dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2015), temos 

60.420 pessoas não alfabetizadas no DF (2,08%). Diante dessa realidade, apresenta-se o 

desafio de atender essa demanda de alfabetização na EJA. Além disso, é necessária a garantia 

da continuidade de escolarização dessa população. 

 

Tabela 2 - TOTAL ESTUDANTES EJA 

Matrículas EJA 

Ano/Semestre 

1º/2015 2º/2015 1º/2016 2º/2016 1º/2017 2º/2017 1º/2018 

1º Segmento 5.688 4.114 5.870 4.543 6.060 4.799 5.362 

2º Segmento 21.235 19.922 22.520 17.663 21.961 17.825 19.107 

3º Segmento 21.778 18.862 22.573 19.160 22.635 19.482 20.373 

Total 48.701 42.898 50.963 41.366 50.656 42.106 44.842 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV/Censo Escolar 

Algumas propostas colaboraram para o aumento do quantitativo de matrículas, como 

a Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional, a oferta e 

institucionalização da Educação a Distância, além de parcerias com outras instituições, como: 

Senado, Serviço Social da Indústria da Construção Civil do DF (SECONCI-DF), Instituto Federal 

de Brasília (IFB) e Entidades Filantrópicas. 

 

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL PARA IDOSOS 

A elaboração de Políticas Públicas que contemplem os sujeitos da EJA, atendendo às 

necessidades dos idosos, encontra-se prevista na Meta 9 do PDE (2014-2024). Dados 

estatísticos indicam um crescimento significativo da população brasileira acima de 60 anos, 

assim é necessário garantir os direitos sociais, considerando a nova composição etária no País. 

A Lei 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, é 

resultado das proposições da sociedade e dos movimentos sociais no período histórico 

recente. Em seus artigos encontraremos os dispositivos garantidores de direitos, os princípios 

e as diretrizes da política com vistas a assegurar uma vida digna à esta população. A Lei 

Distrital nº 4.602, de 15 de julho de 2011 (Dispõe sobre a reestruturação do Conselho dos 

Direitos do Idoso do Distrito Federal), publicada no DODF nº 137, de 18 de julho de 2011, pág. 
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01 e 02. O Conselho dos Direitos do Idoso (CDI-DF) é composto por dezesseis membros e 

respectivos suplentes, sendo oito representantes governamentais e oito representantes da 

sociedade civil e um assento destinado à SEEDF. As reuniões do CDI-DF ocorrem mensalmente 

a SEEDF é representada por um servidor na Subcomissão de Políticas Públicas, a qual compete 

propor ações articuladas com os demais setores Governamentais e Entidades Sociais para 

suprir as necessidades das pessoas idosas. Atualmente, a referida Subcomissão realiza 

levantamento bibliográfico acerca das políticas públicas para os idosos, com o intuito de 

subsidiar a elaboração do Plano Distrital dos Direitos das Pessoas Idosas. 

 

OFERTA DE EJA INTERVENTIVA  
 

As turmas de Educação de Jovens e Adultos Interventiva (EJA Interventiva) são uma 

interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Especial que objetivam atender, 

exclusivamente, aos estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) e/ou Deficiência Intelectual, com ou sem associação de outras 

deficiências, sendo ofertadas nos 1º e 2º Segmentos da EJA. Em 2018, foram 19 turmas de EJA 

Interventiva nos 1º e 2º Segmentos integradas a Cursos FICs.  

 

ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EJA 
 

As Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos (2014-2017) normatizam a 

oferta da EJA na SEEDF. Foram construídas coletivamente, entre 2013 e 2014, por professores, 

gestores e pesquisadores da área. Com o término da vigência em 2017, a DIEJA constituiu um 

GT para a atualização desse documento. A partir desse grupo, foram organizadas as Plenárias 

Regionais em quatro polos: Santa Maria, Ceilândia, Paranoá e Sobradinho. Em dezembro de 

2017 ocorreu a Plenária Distrital, em que foram discutidas e colocadas em votação todas as 

proposições das Plenárias Regionais. Em 2018, as Diretrizes da EJA encontram-se em 

tramitação na SEEDF, nos respectivos setores responsáveis pela validação e encaminhamentos 

para fins de publicação.  

 

ELABORAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018  
 

A Instrução Normativa nº 01/2018, elaborada com o objetivo de estabelecer um 

modelo único de minuta de edital para as unidades escolares ofertantes da modalidade 

Educação Profissional na SEEDF. A construção do referido documento contou com a 

participação e contribuições da Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), da Assessoria 

Jurídico-Legislativa (AJL) da SEEDF e da SUPLAV. Essa ação foi de grande relevância, pois ela 

garante processos seletivos mais democráticos e céleres e também a ampla divulgação da 

oferta de Educação Profissional.  

 

CONSTRUÇÃO DE NOVAS UEs DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

A SEEDF formalizou em 2011, com o Programa Brasil Profissionalizado do MEC, o 

convênio nº 701593 para construção de quatro escolas técnicas a serem edificadas nas Regiões 

Administrativas do Guará, Brazlândia, Santa Maria e Paranoá. 

Em 09 de julho de 2015, foi publicado no DODF nº 131 o extrato do contrato da 

empresa vencedora do edital de concorrência da licitação para a execução da obra do Centro 
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de Educação Profissional Articulado do Guará (CEPAG). A inauguração desta unidade escolar 

aconteceu no dia 04 de maio de 2018. 

Em 15 de setembro de 2017, foi publicado no DODF nº 178 o edital de concorrência de 

licitação para a obra de implantação e construção do Centro de Educação Profissional Escola 

Técnica de Brazlândia. No entanto, somente após autorização do Tribunal de Contas da União, 

em 11 de julho de 2018, foi firmado o contrato nº 53/2018 com a empresa licitante vencedora. 

O contrato tem vigência de 840 dias corridos para execução. 

Em 30 de agosto de 2018, foi publicado, no DODF nº 166, o aviso de abertura de 

concorrência nº 04 para licitação da obra de construção da Escola Técnica de Santa Maria e o 

edital de concorrência nº 05 para licitação da obra da Escola Técnica do Paranoá. 

Esta ação amplia o número de escolas de educação profissional, criando assim, mais 

oportunidade de escolarização e formação profissional integrada ao Ensino Médio para aos 

jovens do Distrito Federal. 

 

CRIAÇÃO DO BANCO DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA A 
SEEDF  

Foi autorizada, por meio do Parecer nº 62 de 2018 do Conselho de Educação do 

Distrito Federal (CEDF), a criação de um banco de Cursos Técnicos de Nível Médio que podem 

ser ofertados na rede de ensino do DF. 

O Banco será composto de Planos de Cursos já aprovados pelo CEDF, podendo ser 

ofertados, de acordo com a demanda da rede pública, condicionados à inspeção do órgão 

próprio da SEEDF e de parecer de especialista do eixo tecnológico do respectivo curso. 

Poderão solicitar adesão aos Cursos Técnicos que compõem o Banco de Cursos da 

SEEDF, as UE que já ofertam Educação Profissional, as UE que ofertam Ensino Médio e as UE 

que ofertam EJA (3º segmento).  

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS 

 

Em 2017 foi elaborada e publicada a Portaria de nº 364 de 24 de agosto de 2017, que 

dispõe sobre a organização e o funcionamento das bibliotecas escolares, dissipando dúvidas 

entre biblioteca pública e escolar, regulamentando a atuação dos profissionais da educação 

nas bibliotecas escolares e escolares-comunitárias e atendendo ao disposto na Lei 12.244 de 

2010. 

No ano de 2018, foi elaborado e publicado o Manual de Processos Organizacionais das 

Bibliotecas Escolares do DF, que é um material de consulta e apoio para a formação dos 

profissionais que atuam em biblioteca escolar, por meio de uma linguagem simples e adaptado 

às necessidades do professor da SEEDF, o qual possibilita a organização e catalogação do 

acervo. Também foi implantado o Sistema de Informação e Gerenciamento de Bibliotecas 

Escolares (KOHA) em parceria com a SUMTEC. Esse sistema permite a catalogação e a 

circulação do acervo bibliográfico e videográfico. O sistema possui uma linguagem simples e 

adequada ao perfil do profissional que atua nas bibliotecas escolares. Além disso, os 

estudantes poderão, por meio do celular, consultar o acervo, reservar livros e renovar 

empréstimo. 
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VIDEOTECA 

 

O programa TV Escola do MEC, desde 1992, produz material videográfico em várias 

áreas do conhecimento para estudantes e professores. Os professores da rede procuram 

orientações pedagógicas para aprimorar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido em sala de 

aula a partir do vídeo. Nesse sentido, foram reproduzidos 1597 programas para os professores 

da rede, 611 programas editados e 11 unidades escolares formaram suas próprias videotecas, 

com a orientação da equipe técnica responsável. 

ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO HISTÓRICO, SOCIAL E CULTURAL DAS 
ESCOLAS DO CAMPO 

 

O inventário das escolas do campo promove a inserção sociocultural de estudantes, 

comunidade escolar em geral, produtores adjacentes, por meio da apropriação de recursos, 

experiências e investigações sobre as comunidades e territórios onde vivem. O processo de 

pesquisa-ação provocado pela elaboração do Inventário constitui instrumento inicial de 

identidade, pertencimento e consolidação do reconhecimento da Unidade Escolar como Escola 

do Campo. Foi realizada produção, elaboração e distribuição de material pedagógico para as 

Coordenações Regionais de Ensino, com o intuito de orientar as escolas do campo na 

elaboração de seus inventários. Foram distribuídos, por meio das CRE, 78 mídias com o 

material abarcando todas as escolas do campo do DF.  

 

ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

DO CAMPO NO DISTRITO FEDERAL 
 

As Orientações Pedagógicas para a Educação Básica do Campo no Distrito Federal têm 

como objetivo propor e consolidar a política pública de educação, direcionada às unidades 

escolares do campo. A equipe técnica, juntamente com os participantes do Grupo de Trabalho 

e demais colaboradores, deram início, em maio de 2018, ao processo de elaboração e 

sistematização das unidades do referido documento. As Diretrizes Pedagógicas para Educação 

Básica do Campo encontram-se na fase de sistematização, na qual está sendo realizada leitura 

crítica e revisão dos tópicos/unidades para posterior encaminhamento e trâmites. Ao longo de 

2017 e do primeiro semestre de 2018, foram realizados nove momentos formativos do Grupo 

de Trabalho para a OP, que contou com representantes das oito CRE que possuem escolas do 

campo (CI, CIA), bem como membros da SUBEB de todas as suas coordenações e diretorias das 

demais etapas e modalidades. 

 
ESCOLARIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

A SEEDF iniciou a implementação das Diretrizes Pedagógicas Escolarização na 

Socioeducação no ano de 2015, que estão em consonância com os princípios do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Em 2016, iniciou-se as orientações para 

emissão de planos de ensino por componente curricular/bimestre e relatórios de 

acompanhamento da oferta da escolarização nos NUEN. Nesse mesmo ano, deu-se 

continuidade aos editais para concessão de aptidão para atuação nos NUEN. Realizaram-se 

ainda as Modulações Integradas entre as Subsecretarias, com o intuito de aprimorar a gestão 

dos/as profissionais para atuar em escolas de natureza especial, a exemplo, os NUEN. 

Em 2017, com o intuito de organizar, planejar e avaliar rotinas e fluxos do 

acompanhamento do trabalho pedagógico, foi elaborado o documento Orientações 
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Operacionais para os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas. 

Constituíram um compêndio das normativas e atribuições das/os profissionais da educação a 

ser utilizado nas coordenações pedagógicas. 

Em 2018 houve intenso processo de discussão para elaboração da Portaria Conjunta e 

Plano de Trabalho referentes à parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Políticas 

para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal (SECRIANÇA), para fins de 

planejamento, oferta, acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização de 

adolescentes sem Internação Provisória, em cumprimento de Medidas Socioeducativas de 

Internação, Semiliberdade, Meio Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço 

Comunidade (PSC) - e dos adolescentes atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado 

(NAI) /SECRIANÇA. As ações desenvolvidas possibilitaram a aprimoramento das ações de 

acompanhamento da oferta da escolarização nos NUEN; a avaliação da realização das 

coordenações pedagógicas; os projetos desenvolvidos; o cumprimento da carga horária; 

dentre outros.  

 
ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  

Os materiais produzidos orientam os professores para o trabalho com o Currículo da 

Educação Básica da SEEDF, que estabelece os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos. Durante o processo de elaboração, 

houve discussões realizadas por profissionais da Educação, Secretarias de Estado, participantes 

da rede de proteção social. Nesse contexto, as atividades realizadas envolveram a elaboração 

das Orientações Pedagógicas “Educação para Equidade de Gênero e Diversidade Sexual – 

Orientações para Professores e Pedagogos – Orientadores Educacionais”. 

 
DIRETRIZES OPERACIONAIS E PEDAGÓGICAS PARA A ESCOLARIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (PEPOP)  
 

Essas Diretrizes orientam a Rede Pública de Ensino para incluir a população em 

situação de rua (POP Rua) no espaço escolar, com condições de acesso, permanência e 

conclusão. A PEPOP é resultante de um processo amplo de discussão que integrou os esforços 

dos setores públicos em parceria com a sociedade civil. Iniciado em 2016, com o I Encontro 

para Discussão e Elaboração da Política de Escolarização para a População em Situação de Rua 

(PEPOP), das coordenações/diretorias/gerências da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB); 

representantes das demais Subsecretarias; das Coordenações Regionais de Ensino; da 

comunidade escolar da Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP); profissionais das 

Secretarias de Estado de Governo do GDF: Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), Secretaria de Estado de 

Cultura, Secretaria de Estado de Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social; Ministério da 

Saúde; Ministério dos Direitos Humanos; Movimentos Social da POP Rua e Revista Traços, 

dentre outros.  

A SEEDF compreende a Educação como um direito, em que a escola torna-se um 

espaço privilegiado de construção da cidadania, vocacionada à proteção e defesa dos Direitos 

Humanos de forma a considerar o indivíduo como sujeito de direito, digno de intervenções 

qualificadas que levem em conta as suas peculiaridades, potencialidades e possibilidades de 

desenvolvimento integral. A SEEDF é pioneira na elaboração de diretrizes específicas para 

atendimento escolar para a POP Rua que é estimada em 4,5 mil pessoas, segundo a 

SEDESTMIDH. 
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ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Ofertar processo educativo escolar a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos 

ameaçados ou violados por ação ou omissão da família, sociedade e do Estado e se encontram 

acolhidos em casas-lares, abrigos institucionais, albergues. A SEEDF e a SEDESTMIDH, com o 

apoio das Entidades que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional, Organizações Não - 

Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 

promoveram ações formativas sobre o atendimento de crianças e adolescentes em 

Acolhimento Institucional. No DF, há em torno de 450 crianças e adolescentes em 

Acolhimento. 

 

DIÁLOGOS ENTRE O ENSINO RELIGIOSO E O ESTADO LAICO  

Os diálogos abordaram os aspectos que deveriam compreender as diferentes formas 

de religião, seu tratamento de maneira interdisciplinar e a elaboração da proposição do Ensino 

Religioso, atendendo o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal. 

Promoveu-se o I Fórum Articulado de Ensino Religioso e Estado Laico: Um caminho…. 

Uma reflexão. Houve também a elaboração da minuta de Portaria onde a SEEDF reconhece o 

Conselho de Ensino Religioso do Distrito Federal – CONER/DF, enquanto entidade que, na 

forma da lei, atende aos requisitos para consulta e orientações quanto à definição dos 

conteúdos do ensino religioso. Ficou estabelecido o diálogo entre os diferentes contextos 

religiosos no âmbito escolar, enfatizando o respeito e a inclusão da diversidade presente na 

formação da identidade brasileira. Foi um importante passo para a inserção do Ensino religioso 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) e a construção de novas práticas pedagógicas. É uma 

contribuição à implementação do Currículo da SEEDF, no que tange ao Eixo Educação para 

Diversidade, em especial para a compreensão da pluralidade religiosa. 

 

PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Em 2015, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal - 

CIEA-DF (formada por diversos órgãos do GDF e instituições parceiras: SEMA, SEEDF, EGOV, 

IBRAM, SLU, ADASA, CAESB, SEAGRI, SESDF, SEDESTMIDH, MMA, UnB, FJBB, FJZB, SECOM, 

PMDF, SECTI e outros) aprovou como meta prioritária a elaboração do Plano Distrital de 

Educação Ambiental (PDEA), desde que respeitados os princípios de documentos históricos da 

Educação Ambiental, como a Carta de Belgrado, a Carta da Terra e as diretrizes do Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). Assim, a CIEA foi o espaço para debates, 

discussões, organização e elaboração deste documento. Em 2016, iniciou-se a elaboração de 

forma participativa, dando ênfase na conservação da sociobiodiversidade do Cerrado, na 

valorização do diálogo de saberes e na garantia dos direitos coletivos em direção à construção 

de sociedades sustentáveis, justas e solidárias (DF, PDEA, 2017). 

A promoção da Educação Ambiental junto às unidades escolares, por intermédio da 

Escola da Natureza, a participação na Virada do Cerrado, em cumprimento à Semana do 

Cerrado do Distrito Federal, e o Projeto Parque Educador foram ações realizadas por esta 

Secretaria de acordo com o Plano em epígrafe. O PDEA contribui para o fortalecimento da 

Política de Educação Ambiental Formal da SEEDF, instituída pela Portaria nº 428/2016. 
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Com o lançamento do PDEA, em 2018, uma série de objetivos com metas e ações 

foram estipulados para que o Plano não ficasse apenas em intenções, mas focado em ações 

concretas visando garantir a criação e o fortalecimento de programas e projetos de Educação 

Ambiental no âmbito formal e não-formal no DF, promover a incorporação da Educação 

Ambiental na formulação e execução de políticas públicas ambientais no DF, dentre outros. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 
 

A Lei Distrital nº 3.218 de 2003 estabelece em seu artigo 1º a Educação Inclusiva em 

todas as UEs da rede pública de ensino. Segundo essa lei, “entende-se por Educação Inclusiva o 

atendimento a todas as crianças em escolas do ensino regular, respeitando suas diferenças e 

atendendo às suas necessidades; ressalvados os casos nos quais se demonstre que a educação 

nas classes comuns não pode satisfazer às necessidades educativas ou sociais da criança ou, 

quando necessário, para o bem-estar da criança”. Após 14 anos da publicação dessa Lei, a 

Política da Educação Inclusiva da SEEDF deixou de ser um desafio. As unidades escolares 

organizam e promovem mudanças a partir do Projeto Político Pedagógico, de modo que 

possam oferecer o Atendimento Educacional Especializado com qualidade a todos estudantes, 

eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação. 
 

        Tabela 3 - ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA FORA DOS ATENDIMENTOS EXCLUSIVOS 

ANO 2015 2016 2017 2018 

MATRÍCULAS 8.651 8.979 9.394 9.892 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEE 

 

CLASSE ESPECIAL 

O atendimento em Classe Especial é ofertado aos estudantes com Deficiência 

Intelectual Grave, Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista e 

Deficientes Múltiplos, nos Centros de Ensino Especial (CEE) e em Unidade Escolares nas 

Coordenações Regionais de Ensino que não possuam essa instituição especializada. O currículo 

para essa classe é funcional ou adaptado conforme as necessidades dos estudantes. Em 2018 

essa forma de atendimento passou por uma reorganização com o objetivo de otimizar e 

organizar a prática pedagógica voltada à melhoria da aprendizagem de seus estudantes.  

    Tabela 4 - MATRÍCULAS – CLASSES ESPECIAIS 

ANO 2015 2016 2017 2018 

Matrículas 2.348 2.496 2.500 2.443 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEE 

 

CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 
 

A SEEDF mantém estruturas especializadas, amparada pela Lei Distrital nº 3.218/2003, 

que orienta sobre os atendimentos para o desenvolvimento de atividades educacionais básicas 

e complementares aos estudantes com deficiências e transtorno global do 

desenvolvimento/transtorno do espectro autista nos casos em que esse atendimento é o mais 

indicado. A Rede Pública do Distrito Federal dispõe  de 12 Centros de Ensino Especial (CEE): 
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  Quadro  6 - CENTROS DE ENSINO ESPECIAL NO DF 

CRE QUANTITATIVO 

Brazlândia 01 

Ceilândia 02 

Gama 01 

Guará 01 

Planaltina 01 

Plano Piloto 02 

Samambaia 01 

Santa Maria 01 

Sobradinho 01 

Taguatinga 01 

           Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEE 

 

REGULAMENTAÇÃO DA ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO  

Instituição escolar especializada no atendimento ao estudante com surdez ou 

deficiência auditiva, da Educação Linguística Precoce ao Ensino Médio e EJA. Esta Unidade 

Escolar é a única da SEEDF que oferece uma metodologia adequada a crianças e adolescentes 

surdos que têm como língua materna a Libras (Língua Brasileira de Sinais) e como segunda 

língua o Português escrito. Ao longo dos anos, essa UE promoveu várias ações a fim de 

oferecer oportunidades equivalentes de ensino para todos os seus estudantes, assim como 

proporcionou atividades extracurriculares culturais para todas as turmas, e aos jovens, adultos 

e idosos que se encontram matriculados no turno noturno. Os estudantes tiveram a 

oportunidade de participar de atividades extraclasse entre elas, palestras, oficinas, teatros, 

cinemas e visita aos pontos históricos da cidade, utilizando a LIBRAS como língua usual. 
 

    Tabela 5 - ESTUDANTES ATENDIDOS NA ESCOLA BINLÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO 

ANO 2015 2016 2017 2018 

TURMAS 38 38 28 30 

ESTUDANTES 323 290 255 226 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEE 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DOS CIL 

Os Centros Interescolares de Língua seguem parâmetros comuns de atendimento 

pedagógico, como o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCERL), 

principalmente devido ao uso de livros didáticos que seguem este marco referencial. Contudo, 

desde setembro de 2017 foi criado grupo de trabalho voltado a estabelecer referenciais 

próprios e orientações pedagógicas que consolidassem essas escolas como Rede e que 

permitissem um melhor acompanhamento de seu trabalho pelas instâncias intermediária e 

central. A publicação destas Diretrizes são de fundamental importância na organização do 

trabalho pedagógico dos CIL como também na formação continuada de seus professores, que 

hoje compõem um quadro de aproximadamente 400 educadores ministrando aulas de Inglês, 

Espanhol, Francês, Japonês e Alemão em 16 unidades, o que resultará em um impacto direto 

no enriquecimento dos objetivos de aprendizagem dos quase 45 mil estudantes hoje 

matriculados nos CIL, segundo últimos levantamentos. 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

As equipes técnicas da SEEDF realizaram momentos de sensibilização dos orientadores 

educacionais para os dilemas e desafios do acolhimento nas unidades escolares dos 

estudantes em situação de acolhimento institucional. No I Encontro Regionalizado Educação e 

Acolhimento Institucional, que ocorreu em maio de 2018, na CRE da Ceilândia, a tônica foi 

refletir sobre a adolescência e as particularidades do adolescer em situação de acolhimento 

institucional. Estiveram presentes gestores das unidades escolares, coordenadores 

pedagógicos, orientadores educacionais e representantes das unidades de acolhimento de 

Ceilândia e Taguatinga. O II Encontro Regionalizado Educação e Acolhimento Institucional 

ocorreu no dia 28 de junho de 2018 e foi destinado aos profissionais das Coordenações 

Regionais de Ensino de Ceilândia e Taguatinga. Nesse encontro os representantes das 

Unidades de Atendimento em Meio Aberto também foram convidados a participar da roda de 

conversa sobre acolhimento aos estudantes em situação de acolhimento institucional e em 

medidas socioeducativas em meio aberto. 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES INGRESSANTES 2018 

Elaborado a partir da metodologia didática que considera a prática-social como ponto 

de partida e de chegada, passando pelos movimentos da problematização da realidade, 

instrumentalização e acompanhamento do trabalho pedagógico, o curso de Formação para 

orientadores educacionais e psicólogos (120h), teve início em maio de 2018. 

                      Quadro  7 - CURSO DE FORMAÇÃO SERVIDORES 

ORIENTADORES EDUCACIONAIS 
ANALISTAS EM GESTÃO 

EDUCACIONAL-PSICOLOGIA 

43 servidores
 

21 servidores
 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM A REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DO DF 

As seguintes ações foram desenvolvidas em prol da institucionalização de parcerias junto à 

SEEDF: Portaria SEE n° 294, de 01 de outubro de 2018 e a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação das Parcerias (CMAP); a Portaria que cria a Unidade de Apoio Técnico (UAT); a 

realização de cinco cursos para gestores de parceria, Organizações da Sociedade Civil parceiras 

e demais servidores da SEEDF, no Tribunal de Contas do Distrito Federal e na Escola de 

Governo do Distrito Federal, alcançando aproximadamente 300 pessoas; articulação com o 

EAPE, para capacitação de 15 formadores para realização de cursos sobre o MROSC para os 

profissionais da educação.  

 
IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10.639/2003 e 11.645/2008 
 

Compõem um conjunto de medidas voltadas a combater as injustiças e as 

discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos. A proposta é alicerçada 

em três pilares: inserção da Educação para as relações étnico-raciais como componente 

obrigatório em todos os componentes curriculares do currículo; orientação a inserção da 
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educação para as relações étnico-raciais no Projeto Político Pedagógico (PPP) de todas as UE; 

oferta de ações formativas para os profissionais de educação.  

As ações firmaram significativas oportunidades para discussão das situações de 

discriminação e preconceito vividas no âmbito escolar envolvendo as questões étnico-raciais, 

bem como propiciou a elaboração/construção de práticas pedagógicas antirracistas. No campo 

da escolarização indígena, a SEEDF organizou ações voltadas ao Acolhimento e Atendimento 

de Estudantes Indígenas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ao elaborar a Portaria 

nº 279, de 19 de setembro de 2018. 

 

AÇÕES FORMATIVAS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL 
 

A ação fundamenta-se no Currículo da Educação Básica, que apresenta uma proposta 

curricular integrada, que atenda aos princípios da unicidade entre teoria e prática, da 

interdisciplinaridade, da contextualização e da flexibilização. A escolha dos temas específicos a 

serem trabalhados – gênero e orientação sexual-, bem como a decisão de seu tratamento 

conjunto, parte do entendimento de que os fenômenos se relacionam de maneira complexa, e 

que é necessária a formação de profissionais de educação preparados/as para lidar com as 

referidas questões. As ações foram planejadas com o objetivo de apresentar propostas 

concretas para utilização dos acervos culturais existentes nos diferentes contextos escolares, 

no desenvolvimento de atividades curriculares e nas diferentes áreas do conhecimento para 

apresentar aos/às professores/as e estudantes concepções propositivas de respeito e 

valorização da diversidade. As atividades organizadas em diferentes contextos educacionais 

oportunizaram a construção de novos diálogos a respeito da temática. Os encontros 

formativos foram momentos profícuos de discussão dos principais fatos presentes nas 

unidades de ensino, assim como das práticas pedagógicas que poderiam tematizar cada 

aspecto. As ações proporcionaram momentos de debate, reflexão, sensibilização e ampliação 

dos conhecimentos acerca da diversidade de gênero, contribuindo para o respeito aos Direitos 

Humanos, à pluralidade e à dignidade humana. O caminho percorrido mostrou a necessidade 

de continuidade dessas discussões não somente para estudantes e professores/as, mas 

também para demais membros da para comunidade escolar. 
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PROGRAMAS E PROJETOS 
 

ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com o apoio da União 

para cumprir seu dever de assegurar o direito de todos à educação pública de qualidade. 

Por meio de parceria com o Governo Federal, desde 2007, as unidades da federação 

dispõem do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, do Compromisso de Metas Todos 

pela Educação, e do Plano de Ações Articuladas – PAR, os quais são instrumentos facilitadores 

do planejamento e da execução das políticas públicas educacionais. 

Dentre os principais programas federais que alcançam toda a Educação Básica no 

Distrito federal, destacam-se: 

  

 Figura 5 – PROGRAMAS FEDERAIS ADOTADOS PELA SEEDF 

 

ARTICULAÇÃO COM SETORES DO DISTRITO FEDERAL 

 

                  Figura 6  – PROGRAMAS GDF ADOTADOS PELA SEEDF 
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AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

                As ações pedagógicas referentes ao 

enfrentamento do abuso e exploração sexual de 

crianças intenta promover ações formativas aos 

profissionais da educação para fortalecer sua 

atuação em casos de suspeita. A SEEDF participou 

efetivamente nas ações pertinentes a 

implementação da Lei que institui o dia 18 de maio 

como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  

              Elaborou ainda, em parceria com o Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios/ Núcleo  

  

Permanente Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Distrito Federal, material gráfico (folheto e cartaz) para orientação de 

professores sobre a violência sexual de crianças e adolescentes. O material produzido foi 

utilizado na realização das Oficinas Juntas/os no Enfrentamento da Violência e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes – É preciso pôr um fim a essa história. 

Houve a realização de Oficinas nas Coordenações Regionais de Ensino de Recanto das 

Emas, Brazlândia, Plano Piloto, Planaltina, Santa Maria, Taguatinga, Santa Maria e Guará.  

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 
 

A ação objetiva desenvolver, conjuntamente, com a Secretaria de Justiça e Cidadania 

(SEJUS) e outras Secretarias ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Para tanto, 

planeja, executa, mobiliza e avalia atividades de prevenção nas escolas públicas. As ações 

desenvolvidas alcançaram de forma direta 2.439 pessoas, que participaram de palestras, 

oficinas, capacitações, seminário, caminhadas, dentre outras que propiciaram a discussão do 

tema e mobilização das/os profissionais da educação e estudantes. Oportunizaram aos 

profissionais de educação e estudantes tematizar o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 

assim problematizar as questões violadoras de direitos, com ênfase na Educação em e para os 

Direitos Humanos. Os profissionais de educação da SEEDF, como agentes públicos, 

constituíram importantes promotores de garantia, defesa e restauração de direitos. 

 

CONTROLE DA FREQUÊNCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

 

A condicionalidade da Educação prevê que todas as crianças e adolescentes entre 6 e 

15 anos devem estar devidamente matriculados e com frequência escolar mensal de, no 

mínimo, 85% da carga horária. Já para os estudantes entre 16 e 17 anos, a frequência mínima 

é de 75%. O poder público deve fazer apuração da frequência e identificar os motivos do não 

cumprimento da condicionalidade e implementadas ações de acompanhamento dessas 

famílias, consideradas em situação de maior vulnerabilidade social.  

O Sistema Presença é a ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Educação- MEC 

para acompanhamento bimestral da frequência escolar de cada integrante da família 

beneficiária do Programa Bolsa Família, com idade entre 06 e 17 anos. O acompanhamento 
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acontece bimestralmente, cinco vezes ao ano, conforme calendário estabelecido previamente 

pelo MEC. No âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, utiliza-se ainda 

o sistema i-Educar, sendo esta uma ferramenta de gestão, a qual possui a centralização das 

informações de todas as escolas do DF em um banco de dados único, controlando o cadastro 

de alunos, com seus dados pessoais, familiares e pedagógicos. 

 

AGEFIS NAS ESCOLAS 
 

Oferecido pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS), em parceria com a 

SEEDF, propõe atender aos estudantes da rede pública regularmente matriculados no 5º ano 

do Ensino Fundamental, por meio de ações focadas na aproximação da AGEFIS com a 

comunidade escolar, de modo a suscitar o engajamento do cidadão com a sua cidade. A 

parceria oferece palestra sobre Educação Fiscal aos estudantes com o intuito de sensibilizá-los 

sobre a importância da segurança pessoal e coletiva, de forma a evitar construções e 

atividades irregulares sem as respectivas licenças para construção e funcionamento. 

O Projeto teve início com um piloto em 2017 na CRE de Brazlândia e, em 2018, foram 

atendidas as CRE de Ceilândia e Taguatinga. Ainda em 2018, foi assinada a parceria com 

vigência até 18/10/2020, porém as atividades foram suspensas no 2º semestre de 2018 em 

decorrência do período eleitoral. Em 2017, o projeto contou com uma UE e atendeu 131 

estudantes; em 2018, foram seis EU e 491 estudantes atendidos. 

 

 

BRASIL CARINHOSO E EDUCAÇÃO INFANTIL  

Referem-se às transferências automáticas de recursos financeiros, para a manutenção 

de novos estabelecimentos públicos de Educação Infantil, a partir do exercício de 2011; de 

caráter suplementar à manutenção e ao desenvolvimento para o atendimento de crianças de 0 

a 48 meses, informadas no Censo Escolar da Educação Básica, cujas famílias sejam 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, em creches públicas ou parceiras. Conforme 

resoluções vigentes, permite-se também a utilização da verba para toda Educação Infantil, 

incluindo 4 e 5 anos de idade. 

Os recursos financeiros transferidos são aplicados em despesas de manutenção e 

desenvolvimento da Educação Infantil e em aquisições de bens para garantir o cuidado integral 

e a segurança alimentar e nutricional das crianças, de forma a assegurar o acesso e sua 

permanência na Educação Infantil. 

Em 2016, iniciaram os esboços e tratativas de um projeto voltado a alimentação 

saudável e que propiciasse autonomia as crianças. Em 2017 e 2018, a SEEDF colocou em 

prática nas UE o projeto Alimentação, mais do que cuidar: educar, brincar e interagir, cujo 

objetivo é promover a educação alimentar e nutricional.  

O projeto hoje contempla todas as Regionais de Ensino, divididas em mais de 70 

Unidades Escolares que oferecem Educação Infantil.  

Ainda em atenção à qualidade de oferta da Educação Infantil, a SEEDF tem realizado 

ações voltadas a promoção de um espaço educativo que considera as especificidades das 

crianças e de sua infância, no sentido de adquirir brinquedos e materiais pedagógicos. 
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Quadro 20 - DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 

BRINQUEDOS 
PEDAGÓGICOS 

CAIXA  TÁTIL TATAME EM EVA CASINHA DE BONECA 

1 por 4 turmas 1 por turma 1 por UE 

TOTAL 1400 269 250 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/ COEIF 

Além dos brinquedos já discriminados acima encontra-se em tramitação novo Termo 

de Referência para aquisição de outros brinquedos infantis, que já passou pela etapa de 

pesquisa de preço de mercado. Pelo adiantar do ano de 2018, os quantitativos da pretensa 

compra de brinquedos pedagógicos foram alterados e passaram a integrar o Plano de 

Aplicação de 2019. 

 
CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA – CID  

A iniciativa oportuniza o acesso dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio às 

atividades do desporto escolar, identificando e desenvolvendo talentos na cultura corporal 

desportiva, acompanhando e analisando o desenvolvimento das potencialidades dos 

estudantes, com vistas à futura especialização técnica e à integração nas equipes de 

representação esportiva do Distrito Federal. 

Com relação aos quantitativo de professores e estudantes envolvidos, foi observada 

apliação considerável de 2015 para 2016. Contudo, houve uma redução em 2017 e manteve-se 

o mesmo número em 2018. Em relação ao número de estudantes participantes, foi verificada 

uma ampliação de 4% durante o mesmo período. 

                       Gráfico  4 - TOTAL DE ATENDIMENTOS CID 

 
                         Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE  

                       Gráfico  5 - POLOS DE ATENDIMENTO CID 

 



57 

 

 Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE  

O projeto vem sendo desenvolvido na SEEDF há mais de quatro décadas e está 

consolidado como a principal estratégia para o desenvolvimento do desporto escolar na Rede 

Pública de Ensino, fato que pode ser comprovado pelo número de atendimentos, assim como 

pelo impacto que têm para o desenvolvimento do esporte e identificação de novos talentos. 
 

 

CONCURSO JOVEM ESCRITOR 2018 

Desenvolvido pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do Distrito Federal (Sindigraf), em 

parceria com a SEEDF, o Jovem Escritor é realizado desde 2015 e tem por objetivo incentivar a 

leitura e a escrita entre os participantes do Simulado DF e desenvolver as competências da 

Matriz de Referência do Enem. Os textos elaborados são avaliados por meio de parceria com a 

UnB e os 100 melhores são divulgados no livro Jovem Escritor. Além disso, os 10 melhores 

recebem prêmios. 

 

#CONECTA DF 

Softwares Livres utilizados e utilização das ferramentas do Google para Educação 

integradas a esses softwares, desde a abordagem pedagógica até a administrativa, a partir da 

utilização prática e/ou com exemplos de possibilidades de uso. Projeto de letramento digital, 

utilização e capacitação no uso de novas tecnologias educacionais e do pacote Google para 

Educação na SEEDF, desenvolvido em 14 escolas, pilotos de iniciativa do Distrito Federal. 

CONHECENDO O PARLAMENTO 

Parceria entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e a SEEDF, desde 2008, 

oferece aos estudantes de Ensino Fundamental o projeto Cidadão do Futuro, que tem o 

objetivo contribuir para a formação da consciência política e para o exercício da cidadania, 

oportunizando a compreensão das funções da Câmara Legislativa e dos valores próprios do 

Poder Legislativo. As atividades incluem palestra na Câmara Legislativa do Distrito Federal – 

CLDF e visita guiada/orientada à galeria do Plenário. 

Tabela 6 - ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA CLDF 

 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Professores Nº de Estudantes 

2015 3 19 183 

2016 48 286 4.446 

2017 76 355 4.956 

2018 54 278 4.161 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 

CONTROLADORIA NAS ESCOLAS 

O Projeto Controladoria na Escola atua, de forma lúdica,  junto ao Ensino Fundamental 

e Médio das escolas públicas do DF, com o propósito de tornar os alunos capazes de 

compreender a ética e cidadania como parte do cotidiano. Sua principal ação é a auditoria 

cívica na escola, momento em que os estudantes devem observar a própria escola, elaborar 

registros de aspectos que precisam de atenção, produzir um relatório apontando os problemas 

encontrados e os principais desafios e refletir sobre como a escola pode enfrentar as 
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dificuldades identificadas. Espera-se que os alunos atuem de forma coletiva e percebam que 

podem ser protagonistas de transformações e aperfeiçoamentos na execução de Políticas 

Públicas, ampliando seu olhar para além das reclamações usuais.  

O projeto-piloto foi lançado em 2016, em dez escolas públicas de Ensino Fundamental 

e Médio do DF, contemplando estudantes do 8º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM, e foi 

realizado em 5 etapas: apresentação da Peça de Teatro o Auto da Barca da Cidadania; 

capacitação e Auditoria Cívica na Escola; apresentação do relatório parcial e priorização de 

propostas pelos alunos; entrega do Relatório Final às autoridades; e retorno para verificar os 

resultados alcançados. Em relação à primeira etapa, um total de 1.322 estudantes assistiram à 

peça. As demais etapas envolveram em torno de 200 estudantes e os relatórios finais das 

auditorias cívicas foram entregues à SEEDF, à Controladoria-Geral do DF - CGDF, à Primeira-

Dama e ao Governador do DF. 

Para estimular ainda mais a participação da escola, em 2017, a CGDF lançou o “I 

Prêmio Escola de Atitude”, proposto sob as premissas da gamificação: para cada tarefa 

cumprida, determinada pontuação era atribuída. Ao final das atividades, as dez UEs com 

maiores pontuações receberam prêmios e seus professores participantes receberam bolsas de 

pós graduação/mestrado. Ao todo, 104 unidades escolares, cerca de 4.000 estudantes e 280 

professores orientadores participaram do projeto em 2017. 

Em 2018, o I Prêmio Escola de Atitude contemplou 35 escolas, que receberam recursos 

para investir em melhorias locais. Professores orientadores e estudantes também foram 

premiados. Os jovens também aprendem como a sociedade pode fiscalizar o poder público e 

exigir seus direitos. Em 2018, foi a primeira vez que o programa fez parte do Prêmio 

Controladoria na Escola. A ação tem grande potencial de contribuir para a formação integral 

dos estudantes e para o incentivo ao protagonismo juvenil e envolveu 19 UEs de Ensino Médio. 

 
DETRAN NAS ESCOLAS 

A SEEDF e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran DF desenvolveu o 

Programa Detran nas Escolas, como integrante do Eixo 3 do Programa “Criança Candanga”, com 

foco na Educação para o Trânsito da Rede Pública de, por meio da capacitação de profissionais 

da educação e da distribuição de material de apoio didático com a temática “trânsito” para os 

estudantes da Educação Básica. 

De setembro a dezembro de 2017, foi realizado o curso de formação sobre a temática 

“Mobilidade e Trânsito”, para professores da SEEDF atuantes no Programa. Foram oferecidas 

700 vagas para professores de 4º e 7º ano e 2.000 vagas para professores da Educação Infantil.  

Em 2018, aconteceu o I Circuito de Experiências em Mobilidade e Trânsito do curso de 

formação de professores do Programa Detran nas Escolas, realizado no auditório da EAPE e 

direcionado aos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da EJA.  

 

DIÁLOGO DE CIÊNCIAS 

Encontro voltado aos docentes do Ensino Fundamental com objetivo de promover o 

intercâmbio de experiências, por meio da socialização de projetos/ações desenvolvidos pelos 

professores nas unidades escolares, como forma de valorizar o trabalho docente e fortalecer o 

processo ensino-aprendizagem, ampliando oportunidades pedagógicas e contribuindo para 

apreciação coletiva do valor e importância do conhecimento científico e tecnológico e, 

sobretudo, aprimorando a compreensão da importância do ensino de ciência nos anos iniciais. 

Os projetos inscritos passam por uma seleção e são escolhidos para apresentação oral e 
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apresentação em banners. Todos os trabalhos selecionados são publicados no Caderno 

Diálogos de Ciências, que é entregue aos participantes, no dia do Encontro. O 1º Diálogo de 

Ciências foi realizado em 2015 e a última edição do evento ocorreu no 2º semestre de 2017. 
 
 

EDUCAÇÃO CONECTADA 
 

A Política de Inovação Educação 

Conectada instituída pelo Ministério da 

Educação – MEC, nos termos do Decreto nº 

9.204, de 23 de novembro de 2017, é um 

programa que tem o objetivo de apoiar a 

universalização do acesso à internet em alta 

velocidade e fomentar o uso pedagógico de 

tecnologia na educação básica. 

O Programa visa conjugar esforços entre órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, das escolas, setor empresarial e sociedade civil para assegurar 

as condições necessárias para a inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica e está 

planejado para ser desenvolvido no período de 2017 a 2024, de forma a contemplar 

gradualmente escolas urbanas e rurais, em três grandes fases: Indução, Expansão e 

Sustentabilidade. Na primeira etapa do programa a Secretaria de Educação indicou 567 escolas 

do grupo 1, pré-selecionadas pelo MEC, para participarem desta ação. Desse total, 428 

aderiram ao PDDE Interativo/Qualidade e 242 escolas receberam recursos até o dia 14 de 

setembro de 2018. 

 

ELEITOR DO FUTURO 

O Programa Eleitor do Futuro é oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal (TRE/DF), em parceria com a SEEDF, aos estudantes do Ensino Fundamental e 

Educação Infantil da Rede Pública de Ensino, com o objetivo de promover inclusão social, 

política e econômica com vistas a fomentar reflexões acerca dos direitos e dos deveres dos 

cidadãos em um contexto social e democrático. A parceria entre o TRE e a SEEDF para a 

execução do programa nas Unidades Escolares que fizerem a adesão ao programa existe desde 

2011. Em 2018, foi assinado novo Termo de Cooperação Técnica com vigência até dezembro 

de 2023. Destaca-se que em anos eleitorais as atividades são realizadas apenas no 1º 

semestre. 

Quadro 21 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Estudantes 

2015 38 25.996 

2016 38 29.976 

2017 35 24.000 

2018 50 18.323 

   Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 
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EMBAIXADA DE PORTAS ABERTAS 
 

Parceria intersetorial entre a SEEDF, a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília 

(TCB), a Assessoria Internacional da Governadoria do Governo do Distrito Federal (ASSINTER) e 

os organismos internacionais sediados em Brasília. O objetivo do programa é construir e 

estreitar relações entre as representações diplomáticas e as unidades escolares da Rede 

Pública de Ensino e oportunizar aos estudantes a interação com o conhecimento nas áreas de 

História, Geografia, cultura e idiomas de diversos países. Esse programa consiste em visitas dos 

estudantes do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental às sedes das representações e organismos 

internacionais e, em um segundo momento, as unidades escolares recebem a visita do corpo 

diplomático do organismo internacional visitado. A visita à unidade escolar tem como objetivo 

oferecer aos organismos internacionais a oportunidade de conhecer o patrimônio cultural de 

Brasília e as diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal.  

O Programa teve início em 2015 e foi se consolidando até que em 2017, momento em 

que foi publicado o Decreto nº 38.397, de 09 de agosto de 2017, que institui o Programas 

Embaixadas de Portas Abertas no âmbito do Distrito Federal. 

          Quadro 22 - EMBAIXADAS DE PORTAS ABERTAS 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Estudantes Atendidos 

2015 10 4.220 

2016 06 1.180 

2017 12 3.454 

2018 14 3.153 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 

EMPODERAMENTO FEMININO  

A ação realizou atividades nos campos da leitura e escrita. As primeiras atividades 

foram executadas nas unidades de Ensino Fundamental e médio. Na implementação da ação 

observou-se o fortalecimento da discussão das temáticas entre estudantes e professoras/es, 

demarcando um processo de construção de luta por igualdade de direitos no âmbito escolar. A 

ação compreende a execução dos seguintes programas e projetos: 

 Programa MULHERES 

INSPIRADORAS: Política de 

Valorização de Mulheres a 

partir de Práticas de Leitura 

e Escrita na Rede Pública de 

Ensino do DF que atendeu 

15 unidades de ensino em 

2017 e 26 em 2018.  

 I e II PLANO DE POLÍTICAS 

PARA MULHERES DO DF: 

Constitui-se em um 

elemento estrutural da configuração de um Estado democrático. Contribui para o 

fortalecimento e a institucionalização da Política Nacional para as Mulheres 
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aprovada a partir de 2004, e referendada em 2007 e em 2011, pelas respectivas 

conferências.  

 PROJETO MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA – Educar para prevenir e coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher: tem como objetivos principais a 

promoção e divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Distrito 

Federal, bem como a articulação da rede a fim de garantir a efetiva aplicação da 

lei. O referido projeto busca a compreensão da escola como espaço de 

compartilhamento de ideias e promoção da transformação social; valorização das 

experiências e conhecimentos dos profissionais da Educação; ênfase no trabalho 

articulado da rede local como forma de promover a paz na comunidade; 

abordagem dialogada; ênfase na construção do conhecimento, processo que 

implica intencionalidade e mediações entre a informação e os indivíduos. 
 

ENCONTROS FORMATIVOS E SOCIOEDUCAÇÃO 
 

Esses encontros proporcionaram momentos formativos para professores que atendem 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Em 2015, foram realizados os 

Encontros Promoção do Direito à Escolarização de Crianças e Adolescentes – Diretrizes 

Pedagógicas Escolarização na Socioeducação – e o Mediação Social de Conflitos com 

Adolescentes. Em 2016, foi realizado o Encontro Promoção do Direito à Escolarização de 

Crianças e Adolescentes sobre o tema Avaliação Formativa e Organização do Trabalho 

Pedagógico dos Núcleos de Ensino das Unidades de Internação do Distrito Federal. Em 2017, 

houve a participação da GDHD na Comissão Organizadora do I Simpósio Nacional em 

Socioeducação: a escolarização e o atendimento socioeducativo em perspectiva, com o intuito 

de promover formação continuada dos/as profissionais da educação que atuam com 

estudantes em cumprimento de medida socioeducativa. 

 
EQUIDADE DE GÊNERO 

As atividades foram organizadas em processos formativos pela realização de 

encontros, fóruns, reuniões que buscaram criar espaços de discussão das experiências 

habituais acerca do machismo, sexismo e misoginia. A iniciativa favoreceu a inclusão da 

temática gênero na organização curricular para fortalecer o protagonismo feminino, combater 

as discriminações de gênero e a violência contra a mulher em suas várias manifestações. 

 

FESTIVAL DE FILMES CURTA-METRAGEM DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

É um Projeto Pedagógico que envolve as 14 CRE e leva os estudantes a executarem os 

processos de pré-produção, produção e exibição cinematográfica. Eles elaboram uma ideia, 

criam um roteiro e contam uma história, por meio da imagem e do som, utilizando recursos 

próprios (celular, câmera portátil, tablet, entre outros) e têm a oportunidade de compartilhar 

suas produções no Cine Brasília dentro da programação do Festival de Cinema de Brasília. O 

Projeto conta com a parceria da SECULT. 

          Tabela 1 - FESTIVAL DE FILMES CURTA-METRAGEM DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

ANO FILMES ESTUDANTES 

2015 101 2.000 

2016 103 3.040 

2017 163 3.130 

2018 143 2.700 

                    Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/GMIP/Canal E 
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O Festival apresenta-se como importante meio de fomento ao protagonismo juvenil, a 

formação e alfabetização na linguagem audiovisual além de promover ações interdisciplinares. 

Impulsiona projetos pedagógicos permanentes em diversas unidades 

escolares como: a implementação de pequenos 

festivais de cinema, de programas de WEB TV e 

de Cineclubes. A implementação da Política de 

Educação Audiovisual para a Educação Básica na 

SEEDF (publicado no DODF Nº 189, p. 05, de 03/10/2018, 

Portaria Nº 307 de 02/10/2018, se faz indispensável para que 

estudantes, professores e gestores utilizem a linguagem na sua 

prática pedagógica e discutam                 reflitam sobre as 

transformações que o audiovisual impõe à sociedade contemporânea. 

 
FÓRUNS ARTICULADOS DA SOCIOEDUCAÇÃO 

O Fórum Articulado da Socioeducação: Acompanhamento da Escolarização de 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e Semiliberdade 

é uma ação integrada entre a SEEDF, a SECRIANÇA que visa ao acesso, ao acompanhamento e 

à permanência de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade 

Assistida (LA), Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Semiliberdade (SL) em seu processo 

educativo escolar. Sua realização ocorreu em dois polos: um envolvendo as CREs do Plano 

Piloto/Cruzeiro, Guará, Núcleo Bandeirante e São Sebastião; e o outro, as CREs de Taguatinga, 

Samambaia, Ceilândia e Brazlândia. 

 

GLOBE 

O Globe (Aprendizagem Global e Observações para Beneficiar o Meio Ambiente) é um 

programa de ciência e educação, desenvolvido pela Agência Espacial Americana (Nasa), que 

promove a participação de estudantes, professores, cientistas e cidadãos em todo o mundo 

nas coletas de dados ambientais e nos estudos científicos, contribuindo de maneira 

significativa para a compreensão do meio ambiente em escalas locais, regionais e globais. A 

parceria entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Nasa permite o desenvolvimento do 

programa no Brasil, oferecendo formação com atividades teóricas e práticas para preparar o 

professor para calibração de instrumentos e coleta adequada de dados, assim como na 

publicação destes dados no sítio do Globe, gerando uma rede de multiplicadores de 

conhecimento. 

A primeira formação oferecida pelo programa foi realizada em 2016 e contou com a 

participação de professores da SEEDF. Com a intenção de formalizar parceria para o 

desenvolvimento do Programa Globe na Rede Pública de Ensino do DF, desde 2016 tratativas 

entre AEB e SEEDF vêm sendo realizadas na perspectiva de novas realizações a partir de 2019. 

         Quadro  23 - NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS E PROFESSORES FORMADOS – GLOBE 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Professores formados 

2016 6 7 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 
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INFORMÁTICA EDUCATIVA  

A Diretoria de Mídias e Conteúdos Digitais/Equipe de Informática Educativa, de 

acordo com Regimento Interno desta SEEDF, possui dentre suas atribuições: implantar as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nas unidades escolares; acompanhar 

as atividades desenvolvidas pelos 14 Centros de Referência em Tecnologia Educacional (CRTE); 

orientar o CRTE para cumprir e fazer cumprir as políticas públicas referentes às TDIC na 

educação e definir projetos de formação continuada, em parceria com a EAPE, a serem 

elaborados, divulgados e executados pelos CRTE.  

Os CRTE atuam na rede pública de ensino desde 1998, visando contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino e a operacionalização do Currículo de Educação Básica. 

Visando à disseminação do uso pedagógico das tecnologias educacionais disponíveis no âmbito 

escolar, o CRTE oferta formação continuada nas seguintes áreas: Internet, Plataformas Virtuais 

de Aprendizagem, Tecnologias de Informação e Comunicação. Além de oficinas diversas de 

aplicativos de cunho pedagógico, também foi promovido por esta Diretoria de Mídias e 

Conteúdos Digitais, o I Simpósio de Mídias e Conteúdos Digitais, destinado a todos os 

profissionais de educação desta Secretaria. Por ano, os CRTE, em parceria com o EAPE, 

formam, em média 600 professores e profissionais da Educação Básica. Alguns dos cursos 

ofertados: Proinfo Integrado – Educando com Tecnologia; Gsuite; Educando com Tecnologias 2 

- Avançando a aprendizagem; #Conecta DF; Melhores práticas na Segurança da Informação, 

dentre outros. Projetos de iniciativas dos CRTE desenvolvidos nas unidades escolares ou CRTE: 

Robótica com alunos de altas habilidades: São disponibilizadas atividades para alunos que 

desenvolvem protótipos no CRTE do Guará. Uma vez por semana os alunos vão ao CRTE para 

aprenderem na prática os conceitos de matemática e física relacionados à robótica; e  Tablet 

na Educação Infantil: Duas unidades escolares de Educação Infantil da CRE Taguatinga utilizam 

o tablet na Educação Infantil, por meio da adaptação de seu laboratório de informática. 
 

 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL 

O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHGDF) é uma entidade 

promotora de cultura e ativadora da pesquisa especializada em História e Geografia do Distrito 

Federal. Mediante Termo de Cooperação, firmado entre a SEEDF e o IHGDF, os professores do 

Programa Educacional Distrito Federal: Seu Povo, Sua História recebem os estudantes e 

professores da rede pública de ensino do Distrito Federal nas instalações do Instituto - 

auditório, biblioteca e museu - visando promover o estudo e a divulgação da História e da 

Geografia do Distrito Federal, bem como das ciências e componentes curriculares afins. O 

atendimento apresenta, para este público, dois principais eixos de atuação: aula e visita guiada 

ao museu, para os estudantes e professores acompanhantes e um curso de formação para os 

professores. Ao passo que amplia as opções de atividades pedagógicas para os estudantes, é, 

também, uma oportunidade ímpar de imergir nas raízes que formam a sociedade e cultura 

Candanga.  

                 Quadro 24 - NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES ATENDIDAS E PROFESSORES FORMADOS 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Estudantes Atendidos 

2015 61 2994 

2016 111 4.844 

2017 116 5.249 

2018 108 4.561 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 
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JOVEM SENADOR 

Em sua 11ª Edição, o Programa Senado Jovem Brasileiro engloba o Projeto Jovem 

Senador e o Concurso de Redação do Senado Federal. O Jovem Senador é realizado 

anualmente e proporciona aos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e 

do Distrito Federal, de até 19 anos, conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do 

Poder Legislativo no Brasil. A cada ano é proposto um tema de redação como forma de 

ingresso. A legislatura tem duração de quatro dias e inicia-se com a posse dos jovens 

senadores e a eleição da Mesa. Os trabalhos são encerrados com a aprovação dos projetos e a 

consequente publicação no Diário do Senado Federal. 

 

MAPEAMENTO DE PROJETOS 

Trata-se de um levantamento dos projetos desenvolvidos e implementados no âmbito 

das unidades escolares e instituições parceiras vinculadas às 14 CRE. Tais iniciativas são 

enriquecedoras do Currículo da Educação Básica e visam contribuir para a transversalidade, 

interdisciplinaridade, a formação integral e humanizada dos sujeitos com vistas à sua atuação 

crítica e autônoma.  Constituem-se em proposições de interlocução e de ações articuladas 

entre escola, diversas instâncias gestoras do sistema público de ensino do DF e outras 

instituições governamentais e não-governamentais, que conduzem ao aprimoramento e 

aprofundamento de uma cultura colaborativa.  

O trabalho com projetos é uma metodologia que apresenta diferentes oportunidades 

de ensino no ambiente escolar e promove o engajamento dos estudantes em atividades 

desafiadoras, estimulando o trabalho cooperativo e proporcionando aprendizagens e um novo 

pensar. O levantamento desses projetos tem como objetivos: conhecer os projetos 

desenvolvidos, suas abrangências e articulação com o Currículo, os recursos humanos e 

financeiros utilizados e as parcerias firmadas; subsidiar ações da SUBEB com orientações mais 

próximas da realidade escolar; e promover a articulação entre as UE possibilitando o 

intercâmbio de experiências e conhecimentos. 

O mapeamento de Projetos desenvolvidos nas unidades escolares foi elaborado a 

partir da necessidade de se conhecer os projetos/ações desenvolvidos nas áreas de Ciências da 

Natureza, Matemática e Música, com o objetivo de subsidiar o planejamento, as reflexões e 

ações da SUBEB em relação ao ensino de Ciências, Música e Matemática bem como ampliar o 

conhecimento e a interlocução para compartilhamento de experiências entre as unidades 

escolares e Coordenações Regionais de Ensino. 
 

Quadro 25 - Total de projetos mapeados 

 

 

Ano 

 

 

Nº de CRE 

 

Nº de 

Unidades 

Escolares 

 

Nº de Projetos Mapeados 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Anos 

Iniciais e 

Finais 

Total 

2015 11 85 41 63 00 104* 

2016 13 96 88 47 22 157* 

2017 13 160 62 58 09 129** 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB 

* todos os projetos são na área de Ciências Naturais/da Natureza 

**74 de Ciências Naturais/da Natureza; 37 de Matemática; 18 de Música. 
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Em 2018, o mapeamento foi ampliado para todas as áreas do conhecimento, etapas e 

modalidades da Educação básica. Foram catalogados 3.831 projetos desenvolvidos nas 

unidades escolares da SEEDF, conforme quadro abaixo: 
 

Quadro  26 - QUANTITATIVO DE PROJETOS MAPEADOS POR ETAPA/MODALIDADE 

Educação Infantil 1268 (33,1%) 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1749 (47,7%) 

Ensino Fundamental – Anos Finais 1122 (29,3%) 

Ensino Médio 575 (15%) 

Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI 76 ( 2%) 

Ensino Médio Integrado – EMI 22 (0,6%) 

Educação Profissional 54 (1,4%) 

Programa para Avanço das Aprendizagens 103 (2,7%) 

Educação de Jovens e Adultos 279 (7,3%) 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB 

 

SOBRE TRILHOS - METRÔ SOLIDÁRIO 

Desenvolvido pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF) em 

parceria com a SEEDF, visa a coordenar projetos de interesse social e cultural, em interface 

com a mobilidade urbana sobre trilhos e a comunidade local. Por meio dessa parceria vem 

sendo desenvolvidos, desde 2016. O Projeto teve início em 2016 e até 2017 as atividades 

foram realizadas concomitantemente ao processo para formalização. Em 2018, foi assinada a 

parceria com vigência até abril de 2023. 

Quadro 27 - PROJETO MOBILIDADE SOBRE TRILHOS 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Estudantes 

2016 04 160 

2017 03 259 

2018 06 304 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

O CÍRCULO DA MATEMÁTICA 

A dificuldade de aprendizagem da Matemática é um dos grandes entraves ao avanço 

da Ciência e Tecnologia no Brasil. Dessa forma, o programa de formações do Círculo da 

Matemática do Brasil é uma iniciativa do Instituto TIM que objetiva contribuir na formação de 

professores e estudantes dos Anos Iniciais da rede pública da Educação Básica, e busca 

fortalecer o processo de ensino-aprendizagem em Matemática. As atividades do Projeto foram 

desenvolvidas no Distrito Federal apenas em 2016.  
 

           Quadro  28 – PROJETO CIRCULO DA MATEMÁTICA 

Ano Nº de professores Nº de Unidades Escolares 

2016 394 157 

                        Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 
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O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO? 
 

 O projeto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em parceria 

com a SEEDF tem como objetivo sensibilizar a sociedade, especialmente crianças e 

adolescentes, sobre a importância da honestidade e transparência nas atividades cotidianas. 

 As atividades do projeto tiveram início em 2016 e tratativas para a formalização da 

parceria vêm sendo realizadas. 
 

Quadro 29 - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

Ano Nº de Palestras Nº de Estudantes Nº de Unidades Escolares 

2016 196 31.000 77 

2017 109 12.705 28 

2018 55 6.935 39 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

A participação de jovens estudantes em olimpíadas pedagógicas é um estímulo ao 

protagonismo do jovem, ao estudo e ao aprofundamento em certa área do conhecimento. 

Justifica-se quando contribui com o despertar de vocações e contribui com o estudo e domínio 

da Matemática. É também uma estratégia de motivar os jovens na escolha profissional pelas 

carreiras científicas e tecnológicas. A OBMEP é uma das grandes referências na promoção do 

estudo da Matemática no Brasil, ao passo que contribui para a melhoria da qualidade da 

educação básica, promove a difusão da cultura matemática, identifica jovens talentos e 

incentiva o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo com sua 

valorização profissional. A SEEDF coordenou a realização da OBMEP no âmbito do Distrito 

Federal, garantindo a qualidade e excelência da ação por meio da articulação de suas 

diretorias e seus coordenadores regionais com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 

Quadro 30 - PARTICIPAÇÃO NA OBMEP 

Ano Nº de Unidades Escolares 
inscritas 

Nº de Estudantes 
premiados 

Nº de Estudantes que 
Receberam Menção Honrosa 

2015 244 85 577 

2016 247 82 554 

2017 249 90 450 

2018 248 - - 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/ Sistema de Mapeamento de Programas e Projetos/2018 

Obs.: Os resultados do ano de 2018 só serão divulgados em 2019. 

 

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA 

A iniciativa tem como objetivo estimular os jovens a seguirem as carreiras científico-

tecnológicas, identificar jovens talentos e promover debates e atualizações no processo de 

ensino-aprendizagem brasileiro. Desde 2016, a SEEDF assumiu a coordenação da Etapa 

Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e, nesses últimos três anos, houve um 

aumento significativo de participações, tanto na prova prática como na teórica. Em 2018, a 

SEEDF criou um grande evento que abarca a OBR e outras iniciativas relevantes para o ensino 

da robótica e para a educação científica. Intitulado Festival de Robótica Educacional, esse 

evento reuniu cinco grandes ações, a OBR, a MNR (Mostra Nacional de Robótica), Oficinas de 

Construção e Programação de Robôs, Ciclo de Palestras Educacionais e Drone Show. 
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Quadro 31 - PARTICIPAÇÃO NA OBR 

Ano Nº de Equipes Nº de Unidades Escolares Nº de Estudantes 

2016 10 25 73 

2017 14 56 168 

2018 19 51 179 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 
 

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Integra o Programa Escrevendo o Futuro, que tem como um dos seus objetivos 

contribuir para a melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas de todo o país. 

Com a realização da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP) busca-se favorecer, junto aos 

jovens escolares, o desenvolvimento de competências de leitura e de escrita. O Programa 

também fornece subsídios e promove ações voltadas aos professores de Língua Portuguesa 

para aprimorarem seus conhecimentos, inovar suas estratégias de ensino, conhecer novas 

experiências, compartilhar sucessos e desafios vivenciados na prática. O estudante 

participante tem a oportunidade de vivenciar uma experiência nova, educadora, participativa; 

nesse processo estreita vínculos com a comunidade e aprofunda seus conhecimentos sobre a 

realidade, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania. 
 

Quadro 32 - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO OLP 

Ano Nº de Unidades Escolares Nº de Professores inscritos 

2015 252 672 

2016 218 501 

2017 Ano de formação para os professores 67 

2018 A Não houve o concurso 

Fonte: COEIF 

PAPAI NOEL DOS CORREIOS 

O Programa Papai Noel dos Correios vincula-se aos objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) e constitui-se como um indicador importante da preocupação com o bem-estar 

da criança e com a promoção da solidariedade e da cidadania. Desde 2011, esse projeto visa 

contribuir com a magia do Natal das crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

matriculadas nas unidades escolares da rede pública de ensino: Educação Infantil (creche e 

pré-escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais). 

 

Quadro 33 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA PAPAI NOEL DOS CORREIOS 

Ano Nº de Estudantes Nº de Unidades Escolares 

2015 14.992 31 

2016 15.000 35 

2017 25.000 67 

2018 16.895 46 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 

PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Projeto pedagógico realizado desde 2013, no qual as crianças participam ativamente 

das reflexões em torno de seus direitos, materializando-se por meio da escuta sensível, atenta 

e intencional às crianças, de forma a considerar sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola e na sociedade, para que elas possam expressar sua visão de mundo, de 
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educação, e suas necessidades e interesses em meio ao processo educativo e, assim, promover 

e consolidar o protagonismo infantil. Destina-se a todas as UE e a todas as IE parceiras que 

ofertam Educação Infantil na rede pública, agregando também, a participação das crianças do 

1° ano do Ensino Fundamental, oportunizando o compartilhamento de saberes e contribuindo 

para a realização de atividades que considerem a transição das crianças entre as duas etapas 

da Educação Básica. 
 

Quadro 34 – DADOS PLENARINHA 2015-2010 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA PLENARINHA 

2015 2016 2017 2018 

47.286 54.643 57.721 63.122 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/ COEIF 

 

POLÍTICOS DO FUTURO 

O programa tem por objetivo oferecer aos estudantes formação cidadã, englobando 

aspectos relacionados aos processos democráticos, à estrutura político-administrativa do 

Brasil, às características do sistema eleitoral brasileiro e às ferramentas de controle social 

quanto às ações estatais. Esse programa foi implantado no Distrito Federal por meio de Termo 

de Cooperação Técnica firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) 

e a SEEDF e abrange as redes pública e privada de ensino e tem caráter de adesão facultativa. 

Dentre outras ações, prevê a realização de eleição de grêmios estudantis nas escolas e 

fomento à adoção de conteúdos programáticos para a formação de jovens cidadãos. 

Em 2017, cerca de 150 alunos de escolas das redes pública e particulares do Distrito 

Federal, receberam, no dia 23 de novembro, um diploma simbólico de participação nos 

programas sociais Eleitor do Futuro e Político do Futuro, do TRE-DF. Em 2018, por ser ano 

eleitoral, não houve atividades do programa. 

 

PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL 2018 

Uma iniciativa do Ministério da Educação e de instituições parceiras, como a SEEDF, 

que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas que 

contribuem para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas 

de aula. A 10ª edição, em 2017, o Distrito Federal não houve vencedor regional e nacional na 

etapa Ensino Médio. Em 2018,  duas professoras do DF foram premiadas: Vandete Pereira 

Lima e Maria de Lourdes Severino Costa. 

 

POR DENTRO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA 

É um eixo de trabalho do programa Por Dentro dos Exames Externos, da SEEDF e tem 

como objetivo central potencializar o acesso dos estudantes da Educação Básica pública do 

Distrito Federal à Educação Superior pública, por meio de ações voltadas à disseminação de 

informações e orientações acerca do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de 

Brasília (PAS/UnB). Além de contribuir para a elevação da qualidade do trabalho pedagógico 

no Ensino médio, a ação busca o cumprimento do Plano Distrital de Educação – PDE e 

contempla todas as UEs de Ensino Médio da Rede Pública do DF.  
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PROGRAMA PARA AVANÇO DAS APRENDIZAGENS ESCOLARES (PAAE)  

O PAAE visa promover o desenvolvimento de ações direcionadas à superação da 

defasagem idade-ano, que historicamente permeia o cenário educacional do Distrito Federal, 

requerendo ações afirmativas que não se limitem a propor a melhoria dos indicadores 

educacionais, visto que buscam atender às necessidades específicas de aprendizagem dos 

estudantes. Considerando a importância da atuação do Serviço de Orientação Educacional no 

acompanhamento dos estudantes em defasagem idade-ano e na mediação realizada com a 

equipe pedagógica e com os responsáveis pelos estudantes, foi criado grupo de trabalho para 

reelaborar o documento norteador do PAAE.  
 

Figura 7 - TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL E ATENDIMENTO NO PAAE (2015-2018) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

No ano de 2015, havia 285.263 estudantes no Ensino Fundamental, sendo que destes, 

62.900 estudantes encontravam-se em defasagem idade-ano. Considerando os baixos 

números de atendimento e correção de fluxo, a SEEDF propôs um processo de 

revisão/atualização da Orientação Pedagógica para Correção da Distorção Idade-Série (OPCDIS 

2012-2015), que culminou na elaboração e aprovação do Programa para Avanço das 

Aprendizagens Escolares (PAAE). Em 2018, com os índices de defasagem escolar ainda 

elevados, a equipe técnica responsável continuou empreendendo esforços para abertura de 

turmas e formação dos profissionais. Ainda com foco na reversão do quadro de defasagem 

escolar, a parceria entre o GDF e o UNICEF, com vistas à realização da Busca Ativa Escolar e 

atendimento aos estudantes de 15 a 17 anos em defasagem escolar. 
 

Gráfico  11 - ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM DEFASAGEM IDADE/ANO NO PAAE (2015-2018)* 
 

 

 

 

 

 

Fonte:  GDF/SEEDF/SUPLAV/Censo Escolar 

Tabela  8 - TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL E ATENDIMENTO NO PAAE (2015-2018) * 

Ano Ensino 
Fundamental 

Defasagem Porcentagem 
de Defasagem 

Atendimento em 
turmas de 
correção 

2015 285.263 62.900 22,05 2.917 

2016 279.697 62.191 22,24 2.605 

2017 279.568 60.633 21,69 4.420 

2018 272.504 53.478 19,62 3.510 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV/Censo Escola 
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Observa-se um aumento no atendimento em turmas de correção de fluxo e uma 

redução do número total de estudantes em defasagem escolar no decorrer dos últimos quatro 

anos.  O PAAE representa um avanço na garantia do direito à permanência com qualidade e na 

oferta à educação àqueles que não a tiveram em idade própria. 

 
PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS (PBLE)  

 

 O Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) 

tem como objetivo conectar todas as escolas públicas 

urbanas à internet, rede mundial de computadores, por 

meio de tecnologias que propiciem qualidade, 

velocidade e serviços para incrementar o ensino 

público no País. Trata-se da garantia do acesso à 

internet por meio do Programa Banda Larga nas Escolas 

(PBLE), articulando junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

 O Programa foi implantado com êxito no Distrito Federal, atendendo a todas as 

unidades escolares inscritas. Estas fazem o bom uso da internet banda larga no 

desenvolvimento das atividades pedagógicas.  

 
PROGRAMA DF ALFABETIZADO 

 

O DF Alfabetizado é um programa do Governo do Distrito Federal em parceria com o 

Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação. É uma política pública prioritária que 

objetiva superar o analfabetismo, compreendendo que a ação alfabetizadora deve oportunizar 

a continuidade dos estudos. Deste modo, pretende-se fortalecer a Educação de Jovens e 

Adultos em observância à obrigação constitucional e estatutária da oferta desta modalidade 

de ensino. 

No DF, a história da alfabetização de jovens, adultos e idosos tem um enraizamento 

intrínseco com movimentos sociais na luta pelo direito à educação, sendo desenvolvido em 

diversas turmas no âmbito rural e urbano de todas as localidades do DF. Diante disso, desde a 

1ª edição do Programa, no ano de 2012, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal realizou parcerias com esses movimentos que auxiliam no levantamento das 

demandas locais e na captação de voluntários engajados nas mobilizações, por meio da 

organização popular, para atuarem no Programa. Também realizou a capacitação dos 

coordenadores e alfabetizadores quanto aos processos de alfabetização e letramento em 

língua portuguesa e matemática. A SEEDF realiza a complementação das bolsas pagas pelo 

MEC aos voluntários, por meio do Banco de Brasília - BRB.  
 

         Tabela 9 - PROGRAMA DF ALFABETIZADO 

EDIÇÃO 
ANO DE 

EXECUÇÃO 
ATENDIDOS ALFABETIZADOS 

ENCAMINHADOS 
PARA EJA - 1º 

Segmento 

3ª 2014 e 2015 4 357 1086 576 

4ª 2016 3 170 1803 592 

5ª 2017 e 2018 783 378 152 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEJA 
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Conforme os dados da tabela 9, observa-se uma redução do número de alfabetizandos 

atendidos ao longo da execução do Programa. Essa redução foi consequência da diminuição de 

vagas ofertadas pelo do Ministério da Educação. Em relação à continuidade da escolarização 

na educação básica e de acordo com os relatórios de acompanhamento, existem inúmeros 

fatores que influenciam no encaminhamento dos egressos do Programa para o 1º segmento 

da EJA, tais como: baixa oferta do 1º segmento da EJA nas Unidades Escolares próximas às 

residências ou locais de trabalho dos alfabetizados pelo Programa, falta de transporte para 

frequentarem as Unidades Escolares que já ofertam o 1º segmento, violência, intensa rotina 

de trabalho, resistência das Unidades Escolares em atenderem no noturno, dentre outras. 

 
PROGRAMA ESCOLA GINÁSTICA NAS QUADRAS - PGINQ 

Promove práticas corporais para melhoria da qualidade de vida da comunidade 

escolar, prioritariamente idosos, orientando e conscientizando sobre a importância da prática 

de atividades físicas para a saúde, a autoestima e a socialização. A Gerência de Educação Física 

e Desporto Escolar realiza a coordenação e acompanhamento deste projeto, primando pela 

qualidade e articulação deste trabalho com o realizado no âmbito das unidades escolares da 

rede pública de ensino do DF. Desde 2017, os dados passaram a ser coletados com a 

implementação do Acompanhamento Pedagógico mediante formulários digitais (Google), 

facilitando o levantamento de dados dos polos do Projeto, ficando mais fácil e rápida a 

obtenção dos dados de cada professor. O número de professores ampliou de 2015 para 2016. 

Contudo, houve uma diminuição relevante em 2017 e 2018, tendo em vista o elevado número 

de professores aposentados. Registrou-se um aumento do número de participantes entre 2015 

e 2017, todavia em 2018 o número de atendimentos diminuiu, fato que está diretamente 

relacionado à diminuição do quantitativo de professores inseridos no programa. 

 

Gráfico  6 - PROFESSORES PROGRAMA GINÁSTICA NAS QUADRAS 

 
                Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE  

 

Gráfico  7 - ATENDIMENTO PROGRAMA GINÁSTICA NAS QUADRAS 

 
 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 

O Programa Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras tem se desenvolvido nesta 

Secretaria desde a década de 1980, cumprindo uma importante função social que é garantir 
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saúde e qualidade de vida para a população do Distrito Federal. A importância social do 

programa se justifica especialmente pelo fato de não haver políticas públicas no DF para 

atender o público alvo do programa. 

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Constitui estratégia do MEC que visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no 

processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental. O programa surgiu mediante os resultados da ANA/Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), criados com o intuito de avaliar o nível de alfabetização dos 

estudantes, ao fim do 3º ano do Ensino Fundamental. 

O Programa Mais Alfabetização (PMALFA), potencializa ações pedagógicas voltadas ao 

apoio e fortalecimento do processo de alfabetização nas escolas, e contribui positivamente na 

melhoria das aprendizagens dos estudantes, cumprindo a determinação da BNCC que 

estabelece nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades, para que os alunos se apropriem 

do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades 

de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. 
 

                     Quadro  35 - PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

SITUAÇÃO  QUANTITATIVO 

Escolas aptas  366 

Escolas cadastradas  242 

Estudantes  24.554 

Assistentes cadastrados 263 

Coordenadores pedagógicos 264 

Professores alfabetizadores 1.206 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

 

PROGRAMA EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO – ESV – 2015/2018 

O Programa Educador Social Voluntário foi instituído pela SEEDF em 2013, com a 

finalidade de garantir recursos humanos que pudessem acompanhar as atividades 

desenvolvidas nas unidades escolares que ofertam jornada em tempo integral. Ao longo dos 

anos vem sendo aperfeiçoado e consolidando o atendimento como suporte às atividades 

inerentes à jornada em tempo integral.  

Em 2017, o programa foi renovado pela Portaria nº 51 de 17 de fevereiro. 

Implementado com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – 

PDAF, tem como objetivo propiciar suporte às atividades de Educação Integral e ao 

Atendimento Educacional Especializado - AEE nas unidades escolares comuns da Educação 

Básica e nos Centros de Ensino Especial. O quantitativo de vagas foi estabelecido para cada 

uma das 14 CREs e dividido entre Educação Integral e Atendimento Educacional Especializado. 

A atuação é voluntária, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim. É obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de 

Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino e o participante.  
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Tabela 2 – QUANTITATIVO DE ADESÃO DO PROGRAMA EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS, REDE 

PÚBLICA DE ENSINO, DF, 2015-2018 

ANO TOTAL DE VOLUNTÁRIOS PERMITIDOS PELA 
PORTARIA Nº 22/2018 

2015 2.710 

2016 3.975 

2017 4.975 

2018 6.000 
Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 

PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Resultado de uma parceria entre o Banco de Brasília (BRB) e a SEEDF com o objetivo de 

ofertar educação financeira para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, para que 

aprendam os principais conceitos ligados ao tema e cresçam gerindo suas finanças de modo 

consciente. A proposta do Programa teve início em 2018 e consiste na realização de uma 

palestra sobre educação financeira, na realização de atividades em livros sobre o tema e uso 

de um aplicativo de celular, o Educa BRB, desenvolvido pelo Banco especificamente para essa 

finalidade. 

Tabela  11 - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Ano Nº de Estudantes Nº de Unidades Escolares 

2018 531 3 

                           Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB  
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE 
 

Programa de atendimento à criança com necessidades educacionais específicas entre 

zero e três anos e 11 meses de idade público da Educação Especial. O programa atende 

também crianças prematuras, consideradas de risco por serem vulneráveis e apresentarem 

atraso no seu desenvolvimento global. No início do ano letivo de 2017 foi inaugurado o Centro 

de Educação Infantil 07 de Taguatinga que passou a oferecer o Programa de Educação Precoce, 

com a abertura de sete turmas, propiciando a ampliação do atendimento a 126 estudantes, 

especificamente na região de Taguatinga Sul. 

 

Tabela 12 - TOTAL MATRÍCULAS - EDUCAÇÃO PRECOCE 

MATRÍCULAS - EDUCAÇÃO PRECOCE 

ANO 2015 2016 2017 2018 

MATRÍCULAS 2.057 2.272 2.678 2.959 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIEE 

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA CIDADÃO 
 

O Programa Educação para a Segurança Cidadã, criado em 2016, tem o objetivo de 

proporcionar um ambiente escolar propício ao crescimento da juventude dentro dos 

propósitos da Cultura de Paz, a partir do investimento na prevenção e redução de conflitos. A 

proposta está ligada ao eixo Cultura de Paz da política de segurança do Distrito Federal, o Viva 

Brasília – Nosso Pacto pela Vida.  

Dentre as ações realizadas, juntamente com a Secretaria de Segurança podemos 

destacar a atualização do Formulário de Pesquisa sobre Violência nas Unidades Escolares, 

aplicação dos formulários e a reelaboração da Cartilha Paz na Escola, que passou a ser Guia de 
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orientação para a rotina da unidade escolar, sob uma perspectiva dos Direitos Humanos. Essa 

é uma ação relevante considerando-se o público da EJA, visto que, em sua maioria, é atendido 

no noturno, período em que a vulnerabilidade com relação à violência é mais evidente. 

 

PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – PROEMI  

O Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI, de iniciativa do Governo Federal, 

objetiva apoiar e fortalecer os Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital no desenvolvimento de 

propostas curriculares dinâmicas, flexíveis que atendam às expectativas dos estudantes e às 

demandas da sociedade contemporânea, por meio da transferência de recursos 

disponibilizados via Programa Dinheiro Direto nas Escola - PDDE. Ao todo, 23 unidades 

escolares foram habilitadas.  Em 2018, não houve atividade no âmbito do Programa. 
 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE – INTERATIVO) 

O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar disponível no endereço 

eletrônico http://pddeinterativo.mec.gov.br para todas as escolas públicas do país. Foi 

desenvolvido pelo MEC a partir da metodologia do programa PDE Escola e em parceria com as 

secretarias municipais, estaduais e distrital de educação. Seu objetivo principal é auxiliar a 

comunidade escolar a produzir um diagnóstico de sua realidade e a definir ações para 

aprimorar sua gestão e seu processo de ensino e aprendizagem. Os programas que constituem 

a Plataforma do PDDE Interativo são: PDDE; PDDE Educação Integral (Novo Mais Educação); 

PDDE Qualidade (Mais Cultura, Atleta na Escola, Formação Continuada, Ensino Médio Inovador 

(ProEMI), PDDE Sustentável, Novo Mais Alfabetização, Educação Conectada); PDDE Estrutura 

(Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola), Água e Esgotamento Sanitário, Escola do 

Campo, Escola Acessível). 

 No exercício de 2015, os repasses diretos às Unidades Executoras, constituídas pelas 

Associações de Pais e Mestres (APMs) das unidades escolares, tinham por objetivo o 

desenvolvimento dos programas vinculados ao PDDE, conforme tabela 13:  

Tabela 13 - PROGRAMAS VINCULADOS AO PDDE 

Programa / Ação 
Nº de Escolas 
Beneficiadas 

Estimativa de 
Estudantes 

Valor Total de Repasse 

PDDE 629 452.682 5.057.734,76 

PDDE Integral  197 129.640 389.297,52 

PDDE Qualidade 51 57.599 250.660,36 

PDDE Estrutura 50 50.451 95.000,00 

Total 5.792.692,64 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 

 No exercício de 2016, o FNDE efetivou o repasse para quatro Programas: PDDE, 

ProEMI, Mais Educação e Acessibilidade, representada na tabela 54: 

Tabela 14 - PROGRAMAS FNDE 

Programa / Ação 
Nº de Escolas 
Beneficiadas 

Estimativa de 
Estudantes 

Valor Total de Repasse 

PDDE 630 442.959 5.216.840,00 

PDDE Integral 106 69.598 2.427.246,64 

PDDE Qualidade 24 21.705 92.000,00 

PDDE Estrutura 9 4.089 213.300,00 

Total 7.949.386,64 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
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 No exercício de 2017, o repasse federal foi realizado para os Programas: Novo Mais 

Educação e Acessibilidade, representada na tabela 15: 
 

Tabela 15 - REPASSES FEDERAIS 

Programa / Ação 
Nº de Escolas 
Beneficiadas 

Estimativa de Estudantes Valor Total de Repasse 

PDDE 627 443.070 7.287.390,00 

PDDE Integral 103 63.695 1.098.090,00 

PDDE Qualidade 0 0 0 

PDDE Estrutura 108 43.886 617.500,00 

Total 9.002.980,00 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 

No exercício de 2018, o repasse federal foi realizado para quatro Programas: Novo 

Mais Educação, Mais Alfabetização, Educação Conectada e Acessibilidade, representada na 

tabela 16: 

Tabela 16 - PROGRAMAS COM VERBAS FEDERAIS 

Programa / Ação Nº de Escolas 
Beneficiadas 

Estimativa de 
Estudantes 

Valor Total de Repasse 

PDDE 485 343.032 2.907.140,00 

PDDE Integral 6 4.834 103.590,00 

PDDE Qualidade 346 253.971 1.807.602,00 

PDDE Estrutura 42 13.729 533.000,00 

Total 5.351.332,00 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA (PDE ESCOLA) 

 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola) é um programa de apoio à gestão 

escolar baseado no planejamento participativo. O seu objetivo é auxiliar as escolas públicas na 

melhoria de sua gestão. Para as escolas contempladas pelo programa, o MEC repassa recursos 

financeiros destinados a apoiar a execução de todo ou parte do seu planejamento. 

 Os critérios para participar do programa PDE Escola são definidos pela equipe da 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e, conforme preconizado 

na Resolução No 49, de 11/12/2013, devem ser considerados os dados apresentados pelo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ano de 2011 e o fato da escola não 

ter sido beneficiada com repasse de recursos da ação no biênio 2011/2012. 

 
Programa Famílias Fortes #TamoJunto / Programas de prevenção ao uso do 

álcool e de outras drogas  

O Programa Famílias Fortes e o Programa "#TamoJunto" tem como objetivo reduzir o 

consumo regular ou abusivo de álcool e outras drogas, adiar o primeiro uso de drogas e 

prevenir a transição do uso esporádico para o uso frequente. Em 2015, o Programa Famílias 

Fortes foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde em sete escolas de Ceilândia. Não 

houve atendimento desde 2016 até o presente momento em 2018, visto que o Ministério da 

Saúde suspendeu a realização do suporte técnico e logístico necessários às capacitações e 

implementação, até finalização das pesquisas de avaliação da efetividade dos mesmos. 
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Entretanto, como o Distrito Federal já dispunha de formadores e aplicadores capacitados pelo 

Ministério da Saúde, representantes das Secretarias de Estado de Saúde (SES), de Educação 

(SEE), de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos 

(SEDESTMIDH) e de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (SECRIANÇA), realizaram 

reuniões em 2017 e 2018, para alinhamento de entendimentos e construção coletiva de plano 

de ação e de Portaria Conjunta com o objetivo de implantar e implementar o referido 

Programa. 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO – PNLD 

 
Desenvolvido pelo FNDE/MEC em 

parceria com as Secretarias de Estado de 

Educação. Está voltado para todas as etapas 

de ensino e é um subsídio pedagógico 

importante para o trabalho docente e para as 

aprendizagens dos estudantes. Todas as 

unidades escolares que ofertam anos iniciais 

realizaram a escolha do livro didático na 

Plataforma PDDE. Há divergência de dados na 

relação de escolas apresentadas no site do MEC, apontando 92%. Essa diferença diz respeito às 

unidades escolares que ofertaram anos iniciais, em 2017 e, em 2018, essas unidades escolares 

não mais ofertam. 

Foram cadastradas na Plataforma PDDE 104 unidades escolares conveniadas da 

educação infantil. Além disso, foram realizadas 28 reuniões técnico-pedagógicas nas CRE, para 

orientar os professores e diretores das unidades escolares sobre a escolha do livro didático.  

 

PROGRAMA ESCOLA DA TERRA 

Trata-se de curso de formação continuada com carga horária de 180 horas, destinada 

a 120 professores/as que atuam em UE do Campo e no âmbito da política de Educação do 

Campo. Tem como objetivos principais: fortalecer o desenvolvimento de propostas 

pedagógicas e metodologias adequadas às comunidades camponesas, no sentido de elevar o 

desempenho escolar dos estudantes do Ensino Fundamental; ampliar e qualificar a oferta de 

educação básica e superior a essa população. Ação de caráter formativo, constituída como 

uma das ações do Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO), a Escola da 

Terra foi instituída pela SEEDF e a UnB. 

A adesão ao Programa Escola da Terra foi realizada no âmbito do PAR em 2013 e 

efetivada em julho de 2018, a partir de seleção de coordenador distrital para 

acompanhamento pedagógico do mesmo. Em junho de 2018 foi realizada reunião com os/as 

gestores/as das escolas do campo, com participação desta secretaria e a UnB, com a finalidade 

de divulgar o Programa/Curso Escola da Terra e iniciar processo de mobilização juntos aos 

professores que atuam nas escolas do campo. Em agosto de 2018, foi publicado Edital para 

pré-inscrição dos cursistas e seleção de tutores, por meio do portal da EAPE.  
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PROGRAMA PROJOVEM CAMPO: SABERES DA TERRA 

Esse programa constitui-se como uma política educacional que reconhece as 

necessidades dos sujeitos do campo, a diversidade e a realidade diferenciada do campo, aliada 

à construção de uma política nacional de juventude na qual os jovens camponeses são 

reconhecidos como sujeitos de direitos. Assim o ProJovem Campo – Saberes da Terra destina-

se a jovens, na faixa etária de 18 a 29 anos, que atuam na agricultura familiar, residentes no 

campo, que não tenham concluído o Ensino Fundamental. A SEEDF atendeu a 120 jovens, na 

faixa etária de 18 a 29 anos, que da agricultura familiar, representantes de 14 comunidades do 

campo de Planaltina, haviam concluído o Ensino Fundamental. Foi realizado na Coordenação 

Regional de Ensino de Planaltina, no Centro de Ensino Fundamental Pipiripau II. Esses jovens 

receberam, durante a formação, alimentação escolar (jantar), transporte, material escolar, 

sendo que os filhos/as de estudantes, de 05 a 08 anos de idade foram atendidos em sala de 

acolhimento equipada com brinquedos, jogos e outros, sob os cuidados de duas Jovens 

Educadoras Sociais Voluntárias. A formação foi realizada em alternância, construída com o 

coletivo de estudantes, conforme os ciclos agrícolas produtivos das comunidades envolvidas. A 

SEEDF fez sua primeira adesão em 2014 ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem). Essa primeira edição foi concluída em agosto de 2017 com a formatura de 68 

alunos. A Edição Especial do Programa deve atender a 90 estudantes da região de Brazlândia, a 

partir de fevereiro de 2019. 

 

PROGRAMA SAÚDE DO ESTUDANTE 

Parceria entre a SEEDF e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal visando a 

promoção do bem-estar do estudante na escola. Tem como finalidade promover a formação 

continuada das equipes sobre o tema patologização e medicalização dos estudantes do DF; por 

meio da formação dos serviços de apoio, sensibilizar as equipes pedagógicas sobre a 

patologização e medicalização dos estudantes do DF; e promover a discussão e fomentar ações 

sobre o adoecimento mental dos estudantes e dos profissionais da educação. 

 

PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR 
 

O Programa Material Escolar representa um auxílio financeiro aos pais ou responsáveis 

por alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, distribuído por meio do Cartão 

Material Escolar - CME, para aquisição direta de material escolar na rede credenciada, ficando 

sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Economia o credenciamento das papelarias. 

No ano de 2015, não houve a distribuição do Cartão Material Escolar, uma vez que a 

supracitada legislação foi aprovada no final do 1° semestre. O benefício do Programa Material 

Escolar – PME foi concedido pela Secretaria Estado de Educação do DF, no ano de 2016, no 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por estudante beneficiário do Programa Bolsa Família - PBF. 

Essa ação foi operacionalizada pelo BRB – Banco de Brasília por meio de cartão bancário 

fornecido aos pais ou responsáveis pelos alunos da rede pública de ensino do DF. O titular do 

benefício do PME era o mesmo titular do PBF e cada família recebeu um único cartão com o 

crédito calculado de acordo com o número de estudantes dependentes do titular. Os cartões 

foram entregues às famílias nas escolas onde o estudante beneficiário PME mais novo estava 

matriculado. Destaca-se que os cartões disponibilizados no ano de 2016 foram utilizados para 

a recarga de crédito no ano de 2017. 
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A tabela 17 apresenta o quantitativo de estudantes beneficiados com o Cartão 

Material Escolar e os uniformes escolares, cuja produção deu-se pelo Programa Fábrica Social, 

do Governo do Distrito Federal.   

 

Tabela 17 - ESTUDANTES BENEFICIADOS CARTÃO MATERIAL ESCOLAR E UNIFORMES 

 2015 2016 2017 2018 

Famílias 
Contempladas 

Não houve. 51.557 36.599 Não houve. 

Alunos Beneficiários Não houve. 83.989 66.895 Não houve. 
Papelarias 
Credenciadas 

Não houve. 271 271 Não houve. 

Novos Cartões 
Emitidos 

Não houve. 51.588 20.000 Não houve. 

Valores Utilizados  Não houve. R$ 6.719.120,00 R$ 5.351.600,00 Não houve. 

Kit Material Escolar    41.479 
unidades 

Uniformes escolares Não houve.   Não houve. 
   Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

O Programa Material Escolar foi encerrado em março de 2017, após a distribuição da 

primeira listagem de beneficiários do PME, em virtude do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios ter julgado inconstitucional a Lei Distrital 5.490/2015. 

 

Projeto "Alimenta Aí, Galera!" 
 

O projeto "Alimenta aí, Galera!" consiste em uma ação intersetorial entre a Secretaria 

de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Educação e a Universidade de Brasília na 

realização de um trabalho com alunos do Ensino Médio das escolas públicas do Distrito 

Federal. Esta iniciativa foi motivada pelos resultados preliminares do Estudo Nacional 

Multicêntrico sobre Risco Cardiovascular em Adolescentes – ERICA, que mostraram que 23,5% 

dos escolares apresentavam pelo menos um fator de risco cardiovascular. Estes fatores 

correspondem a valores limítrofes, elevados ou muito elevados de pressão arterial, colesterol, 

triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada ou insulina. Trata-se, portanto, de uma alta 

prevalência de risco cardiovascular entre adolescentes do Distrito Federal. Foram 

desenvolvidas ações de Educação Alimentar e Nutricional entre adolescentes de escolas 

públicas do Distrito Federal, voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

mediante a formação de profissionais da área da saúde e da educação. Foram realizadas 

gincanas, concurso de murais, palestras entre outras atividades.  

Em 2018, teve início o planejamento da segunda edição do projeto "Alimenta aí, 

Galera!", como também a versão do projeto "Alimenta aí, Galerinha!", a ser realizado com 

alunos da Rede Pública de Ensino na faixa etária de seis a dez anos, ambos a serem executados 

em 2019. 

 
PROJETO ADOLESCENTES PROTAGONISTAS 

Parceria entre o Instituto de Estudos Socioeconômicos/INESC e a SEEDF, atendeu 

meninas em cumprimento de medida socioeducativa de internação. O objetivo do projeto foi a 

formação de adolescentes nas áreas de direitos humanos, cidadania, diversidade e ações para 

a construção da cultura da paz. Em 2015 e 2016, houve a execução do Projeto Adolescentes 

Protagonistas por meio de oficinas. Os encontros abordaram temas referentes à participação 
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democrática e organização do Estado, à educação de qualidade, às noções de justiça ambiental 

e à comunicação. Em 2017, houve o acompanhamento Projeto Onda na Unidade de Internação 

de Santa Maria/UISM visando à formação das adolescentes nas áreas de direitos humanos, 

cidadania e orçamento público. As adolescentes estudaram por meio de oficinas o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde e legislações que 

elas escolheram durante o processo de formação. Como resultado dos diálogos desenvolvidos 

nas oficinas do projeto, as adolescentes realizaram uma exposição fotográfica de suas 

percepções da Unidade de Internação e elencaram assuntos com os problemas locais que 

foram abordados em Audiência Pública na Câmara Legislativa do DF. 

 

PROJETOS DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA DIREITOS HUMANOS 

A execução de projetos referentes à Cidadania e Educação em e para Direitos 

Humanos oportunizam o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e consciência crítica 

dos/as estudantes, tendo o/a professor/a um importante papel nessa execução, porquanto 

fomenta a pesquisa, o debate e a ampliação de aprendizagens nesse Eixo. A SEEDF têm 

parcerias que coadunam com os princípios da Cidadania e Educação em e para Direitos 

Humanos acompanhados pela GDHD, como o Programa Cidadania e Justiça na Escola – 

Associação dos Magistrados – TJDFT; Programa MPT na Escola: de Mãos Dadas contra o 

Trabalho Infantil no Distrito ; Programa Trabalho Justiça e Cidadania; Projeto Educação, 

Direitos Humanos e Prevenção", parceria entre a SEEDF e o Institute Auschwitz for Peace and 

Reconciliation (AIPR). As ações contemplaram as unidades escolares das Coordenações 

Regionais de Ensino de Brazlândia, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto, Paranoá, Santa Maria, 

Ceilândia, Sobradinho, Recanto das Emas e Samambaia. Propiciaram o envolvimento de, 

aproximadamente, 5 mil estudantes. A proposta foi desenvolvida com estudantes do 5º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, as/os professoras/os participaram das 

atividades de mobilização, formação e execução. As vivências pedagógicas evidenciaram dois 

aspectos: a boa receptividade das temáticas discutidas e a relevância dos temas abordados. Os 

projetos executados favorecem a inserção de temáticas pertinentes à Cidadania e Educação 

em Direitos Humanos na organização curricular, nos projetos e nos PPP das UE. 

 

PROJETO DE CENTRO NACIONAL DE MÍDIAS EDUCACIONAIS (CNME) 

 
O Centro Nacional de Mídias Educacionais (CNME)  é 

uma ação do Ministério da Educação (MEC) que visa 

proporcionar “interatividade por meio de educação 

presencial mediada por tecnologia, para oferecer 

suporte à prática docente, utilizando-se de recursos 

tecnológicos para que professores apoiem, on-line, 

outros professores em sala de aula, os quais atuarão 

como mediadores entre o conhecimento, as 

tecnologias e seus alunos”. O Centro Nacional de 

Mídias está localizado em Manaus e constitui-se um 

studio no qual são elaborados e transmitidos 

conteúdos às salas de aulas locais, nas unidades federativas, onde um professor da escola 

designado e formado para atuar no projeto realiza a mediação. 
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A SEEDF está participando deste projeto com sete escolas. Cada uma dispõe de uma 

sala de aula receptora do conteúdo transmitido pelo CNME. São elas: Centro Educacional 01 e 

Centro Educacional 04 do Guará, Centro Educacional 310 de santa Maria, Centro de ensino 

Médio 01 do Paranoá, Centro Educacional 07 de Ceilândia, Centro de Ensino Médio Paulo 

Freire, na Asa Norte, Centro educacional São Francisco, em São Sebastião. 

 As escolas do DF receberam do MEC equipamentos para as salas de aula, por meio do 

canal TV Escola. A Secretaria, a partir dos professores mediadores e as Unidades Federativas, 

colaborou na produção de conteúdos para transmissão ao vivo e de objetos de aprendizagem 

para disponibilizar na Plataforma Integrada de Recursos Educacionais Digitais. As escolas 

receberam o acesso à tecnologia multiplataforma interativa e conectividade para viabilizar a 

execução do projeto. Além disso, os professores mediadores das escolas, com o apoio da 

Fundação Roberto Marinho, receberam, no final de julho de 2018, uma formação em Manaus 

para atuarem no projeto. As salas já estão em funcionamento nas setes escolas do DF descritas 

acima. 

 
PROJETO CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS  

 

O projeto Contação de Histórias, realizado pela Professora Nyedja Gennari, tem como 

objetivo agregar ao processo de desenvolvimento dos estudantes, conhecimentos 

relacionados à saúde, de forma lúdica, com uma linguagem adaptada ao público infantil e 

juvenil, de forma que o tema seja incorporado espontaneamente à sua rotina. Os temas 

escolhidos guardam relação com as doze ações previstas pelo Programa Saúde na Escola. 

No primeiro semestre de 2018, dois temas foram trabalhados. O primeiro tratou sobre 

a "Dengue", levado a 27 escolas de todas as Regionais de Ensino. O segundo tema "Prevenção 

das Violências e Promoção da Cultura de Paz" foi abordado em 17 escolas das Regionais de 

Brazlândia, Ceilândia, Guará, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Recanto das Emas e 

Samambaia. O total de 970 alunos participaram dos dois momentos do projeto. 

 

PROJETO DIREITO À LIBERDADE 
 

Parceria entre Defensoria Pública do Distrito Federal, a SEEDF, a SECRIANÇA e a Vara 

da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. O objetivo do projeto é 

promover a cidadania, a inclusão social, a justiça e o respeito por meio da educação em 

direitos, de forma que os adolescentes se percebam sujeitos de direitos, aproximando-os das 

leis, de seus direitos, mas também de seus deveres. 

O projeto foi iniciado em junho de 2018 na Unidade de Internação de Saída 

Sistemática (UNISS) e ofereceu aulas sobre Educação em Direitos ministradas por defensores, 

promotores, juízes e outros colaboradores para jovens que estão em final do cumprimento de 

medida socioeducativa de internação. Em setembro de 2018, realizou-se a formatura da 

primeira turma. 

Na presente data, está em andamento a oferta do projeto para a segunda turma. 

Os adolescentes participantes do curso tiveram melhor desempenho nas entrevistas 

para estágio ou emprego; diminuiu os índices de ocorrências na unidade. 
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PROJETO ENDEREÇOS DE MIM  

 

O Projeto Endereços de Mim - Um Lugar de Educação em Saúde foi criado para atender 

ao preconizado no Programa Saúde na Escola (PSE) - Portaria Interministerial nº 1055, de 25 de 

Abril de 2017, dos Ministérios da Saúde e da Educação, no sentido de desenvolver ações que 

promovam Cultura de Paz, favorecendo a prevenção de agravos à saúde e fortalecendo o 

enfrentamento de vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento 

escolar. Iniciado no segundo semestre de 2018, incentiva ensaios sensoriais carregados de 

significados, para que o estudante possa compreender, interpretar e reinterpretar seu mundo 

por meio de estímulos visuais, sonoros, olfativos, gustativos e táteis, estimulando novas 

conexões mentais que provoquem bem-estar. Embasados na plasticidade neuronal, que é a 

capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a novas experiências, busca-

se enaltecer aprendizagens com linguagens não violentas. Portanto, o projeto se constitui em 

uma alternativa de enfrentamento de violências e de vulnerabilidades para os estudantes. 

O público atendido no projeto foi composto por estudantes do Ensino Fundamental 

(anos finais) ou do Ensino Médio matriculados nas Unidades Escolares da Rede Pública de 

Ensino do DF, as quais fizeram adesão ao PSE e que apresentem: 1- comportamentos 

antissociais, ou seja, atitudes agressivas e prejudiciais em relação aos colegas e/ou 

professores, que comprometam a convivência pacífica no ambiente escolar. 2- 

Comportamentos com tendência ao isolamento social. 

Atualmente o Projeto conta com 108 vagas disponíveis e 68 alunos encaminhados 

pelas oito Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino (CED GISNO, Escola Classe Varjão CEF 

301 do Recanto das Emas, CEF n° 04 de Brasília, CEF 34 de Ceilândia, CEMI Cruzeiro, CEF CASEB 

e CEF Polivalente). 

 
PROJETO ECOATIVOS 

Desenvolvido pelo Instituto Alana em parceria com a SEEDF tem como objetivo ampliar 

a consciência e o conhecimento sobre a relação de consumo e sua sustentabilidade, tendo 

como foco o meio ambiente e as mudanças climáticas. Para tanto, propõe ações voltadas para 

a transformação dos estilos de vida das gerações atuais e futuras, refletindo sobre a realidade 

local e promovendo ações práticas em conjunto com a comunidade escolar e/ou local para um 

maior comprometimento com a cultura de sustentabilidade. As ações foram iniciadas no 

segundo semestre de 2017 com a apresentação da Proposta do EcoAtivos aos professores 

representantes das unidades escolares. Em 2018, no primeiro semestre foram realizados 

encontros da formação presencial. A formação on-line e realização do projeto na Unidade 

Escolar vai até 05 de novembro de 2018 e conta a participação de 59 UE e 212 professores.  

 

PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

Coordena a inserção do professor de educação física na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, promovendo o trabalho interdisciplinar do professor de 

educação física com o professor pedagogo, integrando os eixos e concepções do Currículo da 

Educação Básica. A ampliação do Projeto em comento tem a finalidade de proporcionar a 

universalização deste atendimento na rede pública de ensino do Distrito Federal.  O projeto foi 

desenvolvido nesta Secretaria em meados de 2013 e a partir de então vem sendo ampliado 

progressivamente até os dias atuais. Em 2015 participavam do projeto 47 escolas de Anos 

Iniciais, em 2016 aumentou para 72 e no ano de 2017 ampliou para 91. Contudo, algumas 



82 

 

dessas escolas não tiveram atendimento por falta de professor, conforme demonstrado no 

gráfico 15. Em 2018 o número de escolas permaneceu o mesmo, ocorrendo pequena alteração 

de Unidades Escolares efetivamente atendidas nos Anos Iniciais (gráfico 16). O PECM também 

vem atendendo os Centros de Educação Infantil (CEI) e Jardins de Infância (JI) desde 2015, 

sendo que em 2018 o número total de escolas (CEI e JI) com o projeto aberto soma 17, porém, 

apenas oito contam com professores para o atendimento. 

 

Gráfico 14 – PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

 
             Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 

 

Gráfico  15 -  PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO Anos Iniciais 

 
                 Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 

 

Tabela 18 - UEs PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

 

INDICADORES UE (ANOS INICIAIS) CENTROS DE ED. INFANTI E JARDINS 

DE INFÂNCIA 

TOTAL 382 62 

META PPA 152 19 

ESCOLAS COM PROJETO 2018 91 17 

ESCOLAS EFETIVAMENTE ATENDIDAS 

2018 

65 08 

Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 

O Projeto Educação com Movimento é a principal estratégia desta Secretaria para 

garantir aulas de educação física aos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Importante ressaltar que a educação física é componente curricular 

obrigatório e as aulas devem ser ministradas por professores especializados. A SEEDF vem 

ampliando progressivamente o PECM, tanto nas escolas de Anos Iniciais quanto na Educação 

Infantil, consoante gráficos e quadro de atendimento acima. Atualmente 17% das escolas que 

ofertam Anos Iniciais e 12,9% dos Centros de Educação Infantil e Jardins de Infância contam 

com professores para o desenvolvimento do projeto. 
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PROJETO GSUITE 

 

A disponibilização de contas de e-mail para utilização dos aplicativos GSuite voltados para a 

educação foi uma ação de parceria entre a SEEDF e a Google. O GSuite para Educação é um 

conjunto de soluções digitais que a empresa Google oferece às escolas sob o modelo de 

computação na nuvem, software como serviço. A utilização das contas e dos aplicativos GSuite 

é de uso exclusivo dos servidores e estudantes desta Secretaria e sua disponibilização visa a 

utilização das ferramentas tanto para fins pedagógicos, nas unidades escolares, quanto para a 

otimização da comunicação entre os servidores, entre os diversos setores da SEEDF e entre 

educadores e educandos.  

 O uso dos aplicativos e a comunicação via e-mail, a partir dos recursos Gsuite para 

Educação,são realizados em atividades de interesse da Secretaria. Foi elaborada uma política 

de uso das contas com regras para servidores e estudantes e uma política de organização e 

gestão do console, local onde fica a administração da estrutura das contas e a possibilidade de 

criação de grupos. Foi desenvolvido também, no final de 2016 até o primeiro semestre de 

2017, um sistema para a validação dos dados dos servidores e estudantes para que, só após a 

verificação, permitir a criação das contas de e-mail dos servidores e estudantes. O domínio 

estipulado pela Secretaria para os servidores é @edu.se.df.gov.br e o subdomínio 

@estudante.se.df.gov.br, para os estudantes.  As contas sob o domínio @edu.se.df.gov.br, 

para os servidores, e sob o subdomínio @estudante.se.df.gov.br, para os estudantes, se 

encontram na plataforma Google Apps para Educação. 

Atualmente, o projeto conta com 35.270 contas criadas e aproximadamente 1.000 salas de 

aulas virtuais ativas. A implantação da ferramenta impacta toda a rede na totalidade de seus 

servidores e estudantes. Seu uso tem tornado a comunicação mais eficiente e rápida, ampliado 

o ambiente de aprendizagem, instrumentalizado professores e estudantes para o trabalho com 

a sala de aula invertida e criando uma nova rotina escolar, incluindo a realidade virtual no 

cotidiano escolar. 

 

PROJETO MENINAS DE TI 
 

Fruto de uma parceria com o SERPRO tem como objetivo principal estimular o 

conhecimento de adolescentes meninas sobre as carreiras do mercado de TI, o aumento do 

número de meninas que ingressam em cursos e faculdades de TI e a entrada de um número 

crescente de mulheres no mercado de tecnologia. O uso pedagógico da informática ajuda a 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem. 

Segue abaixo o gráfico 17 que ilustra as atividades desenvolvidas pela Equipe de 

Informática Educativa: 06 oficinas  

Gráfico  16 - OFICINAS OFERTADAS PELA DMID 

 
                      Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/DIMD  
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PROJETO MICROSOFT 

 

A disponibilização de contas de e-mail para utilização dos 

aplicativos Office 365 voltados para a educação é uma 

ação de parceria entre a SEEDF e a Microsoft, 

legitimado em Termo de Parceria assinado em 2018. 

Trata-se de um conjunto de soluções digitais que a 

empresa Microsoft oferece às escolas sob o modelo 

de computação na nuvem, software como serviço. A utilização das contas e dos aplicativos 

Microsoft é de uso exclusivo dos servidores e estudantes desta Secretaria e sua 

disponibilização visa a utilização das ferramentas tanto para fins pedagógicos, nas unidades 

escolares, quanto para a otimização da comunicação entre os servidores, entre os diversos 

setores da SEEDF e entre educadores e educandos. O conjunto de soluções disponibilizados 

incluem: e-mail, calendário (Outlook), conferências online, mensagens instantâneas (Skype), 

rede social coorporativa (Yammer), editor de textos (Word), planilha de cálculo (Excel), 

apresentação de slides (Power Point), bloco de notas (One Note), armazenamento de 

arquivos (One Drive) e colaboração em tempo real (Teams). Serão disponibilizadas também 

as plataformas de apoio acadêmico e treinamentos: One Note para professores e conteúdo 

STEAM. Além da plataforma com seus recursos pedagógicos, a parceria oferece a capacitação 

dos educadores por meio do programa de "Consultores Educacionais da Microsoft" e do 

registro dos mesmos em um portal intitulado "Comunidade de educadores Microsoft" com 

recursos específicos e gratuitos para capacitação de professores e diretores de instituições 

educacionais. 

PROJETO LER E VER 
 

Composto por acervo de 15 livros literários e 02 DVDs que abordam as temáticas Meio 

Ambiente e Sexualidade. A caixa que abriga o Projeto contém, ainda, sugestões pedagógicas, 

as quais poderão ser desenvolvidas e ampliadas em sala de aula, na biblioteca escolar ou em 

outros espaços da escola. O Projeto foi lançado em 2017, por meio de um seminário de 

formação para aproximadamente 300 professores da EJA. Foram distribuídas 53 unidades do 

projeto para 53 unidades escolares que ofertam EJA. 

 
PROJETO VÍDEO-ESTANTE 

 

O Projeto vídeo-estante foi lançado em dezembro de 2017 e distribuído em junho de 

2018. Ele tem por objetivo fomentar a utilização do vídeo como recurso no desenvolvimento 

das práticas pedagógicas, possibilitando ao professor incorporar as potencialidades dessa 

tecnologia na organização de um trabalho pedagógico comprometido com as aprendizagens 

dos estudantes. O projeto é composto por uma caixa com 30 mídias de vídeos da TV Escola, TV 

Senado, TV Câmara e outros órgãos afins, bem como o caderno do professor que acompanha o 

projeto. Todas as unidades escolares que ofertam Ensino Médio foram contempladas com uma 

caixa do projeto. 
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PROJETO REDE APRENDER 
 

      A Rede Aprender é uma rede social de aprendizagem, implantado em 2015 e 

disponibilizada para toda a comunidade escolar. Oferta a possibilidade de criação e 

customização de páginas para as diversas etapas e modalidades de ensino e para as instâncias 

administrativas e educacionais da SEEDF, como unidades escolares, Coordenações Regionais 

de Ensino, gerências de educação básica, núcleos de tecnologia educacional e administração 

central da SEEDF. Oferece, também, ferramentas de comunicação e compartilhamento de 

conteúdos.  A Rede Aprender possibilita a: criação e customização de comunidades temáticas 

ou de entidades constitutivas da SEEDF; criação e publicação de textos, matérias, artigos e 

outros materiais textuais; publicação de imagens e vídeos; fóruns para discussão de temas 

diversos; e calendário único de compartilhamento de eventos de toda a SEEDF. 

 

PROJETO DE REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA: LER LIBERTA: UMA 

PERSPECTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO NOS 

ESTABELECIMENTOS PENAIS DO DF 
 

A remição é o direito do condenado de ter parte da 

pena reduzida por meio do trabalho ou do estudo. Por 

entender a leitura como uma forma de estudo, foram 

estabelecidos critérios para a concessão da remição aos 

condenados que se dedicam à leitura. A remição pela leitura 

oportuniza às pessoas privadas de liberdade a diminuição de 

quatro dias de pena mediante a leitura e apreciação de uma 

obra literária, científica ou filosófica e a elaboração de uma 

produção textual. O limite é de 12 obras por ano, ou seja, no 

máximo, 48 dias de remição a cada 12 meses. 

No Distrito Federal, a implantação do Projeto de Remição de pena pela Leitura, 

intitulado Ler Liberta: uma perspectiva de ressocialização nas unidades prisionais do Distrito 

Federal é uma política pública, tem sua implantação e execução decorrentes da parceria entre 

a SEEDF, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social (SSP/DF) e a Polícia Militar 

do Distrito Federal. As diretrizes do projeto foram elaboradas a partir das discussões realizadas 

com os professores da SEEDF, diretores dos estabelecimentos penais, chefes dos Núcleos de 

Ensino (NUEN), agentes penitenciários, representantes da Subsecretaria do Sistema 

Penitenciário (SESIPE) e professores pesquisadores da UnB. A redação dos documentos ficou a 

cargo da SUBEB, por meio da Coordenação de Políticas Educacionais para Juventude e Adultos 

(COEJA) e da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA). O Projeto visa beneficiar até 

10% da população carcerária do sistema penitenciário do DF, composta por aproximadamente, 

15 mil pessoas, distribuídas em seis estabelecimentos penais, da Vara de Execuções Penais. A 

prioridade é atender custodiados não beneficiados por outras formas de remição, 

selecionados segundo critérios estabelecidos pelas direções das unidades prisionais.  

As atividades tiveram início no dia 31 de julho de 2018, com a realização de curso de 

formação para os servidores da SEEDF e da SSP-DF envolvidos no projeto. Na oportunidade, 

foram disponibilizados aos NUEN das unidades prisionais materiais de divulgação (cartazes e 

panfletos).  Em 6 de agosto de 2018, os professores coordenadores iniciaram as inscrições dos 

participantes e os empréstimos das obras em todas as unidades prisionais do DF.  
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PRONATEC - MEDIOTEC, SISTEMA PRISIONAL E EJA INTEGRADA 

A parceria com o Ministério da Educação (MEC) teve início em 2015, foi firmada por 

meio da assinatura do Termo de Adesão ao PRONATEC (Rede e-Tec), com o objetivo de 

ampliar as possibilidades de oferta de Educação Profissional no DF. Sendo assim, a partir desse 

ano passaram a ser ofertados Cursos Técnicos de Nível Médio na modalidade a distância, 

sendo esses: Telecomunicações, Informática e Administração, totalizando a oferta de 1784 

vagas, além do Programa PROFUNCIONÁRIO, que ofertou 902 vagas no mesmo ano. 

Em 2016 a oferta do PRONATEC foi ampliada para 8.921 vagas, das quais 4660 foram 

de Cursos Técnicos de Nível Médio e 4.261 de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). 

Em 2018 foram ofertadas 7.260 vagas de Cursos FIC e 2.110 vagas de Cursos Técnicos de Nível 

Médio, totalizando a oferta de 9.370 vagas no âmbito do Programa. No ano de 2018, em 

continuação às ações do PRONATEC foram ofertadas 555 vagas de cursos técnicos (Mediotec). 

O Ministério da Justiça, em parceria com MEC, ofertou 940 vagas de Cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) dentro das unidades Prisionais do DF. Essa demanda já 

está sendo executada dentro de diversas penitenciárias em 2018, com previsão de 

continuidade em 2019. Foram ofertadas, ainda no âmbito do PRONATEC, 164 vagas de Cursos 

FIC integrados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1.380 vagas para FIC comunidade. 

 
PROJETO PARQUE EDUCADOR 

O Programa Brasília nos Parques, criado pelo Decreto nº 37.115, de 15 de fevereiro de 

2016, tem por finalidade aprimorar o uso público dos parques e unidades de conservação 

distritais. Dentro dele está inserido o Projeto Parque Educador, uma parceria entre a SEEDF, a 

SEMA e o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), que visa promover o atendimento, 

prioritariamente, aos alunos da educação em tempo integral da rede pública de ensino do 

Distrito Federal, nos Parques Ecológicos/UCssob gestão do IBRAM. Além disso, busca a 

mobilização social das comunidades e escolas do entorno desses espaços para sua 

conservação e preservação, restabelecendo assim, sua relação de pertencimento por meio de 

ações de educação ambiental e patrimonial, no contexto da integralidade do ser conforme 

preconiza o Currículo de Educação Básica, a fim de promover a sustentabilidade. 

No ano de 2018 foram iniciadas as atividades do Projeto Parque Educador e o 

atendimento direto às unidades escolares ocorreu nas seguintes unidades de conservação: 

Parque Sucupira/Esecae - Planaltina; Parque Ecológico Águas Claras - Águas Claras; Parque 

Ecológico Saburo Onoyama - Taguatinga e Parque Ecológico Três Meninas - Samambaia. No 

primeiro semestre de 2018 foram atendidos 710 alunos regularmente de 13 unidades 

escolares e 130 alunos de forma esporádica. Ao todo foram realizadas 4.553 visitas. No 

segundo semestre de 2018, a ampliação do projeto aconteceu de maneira significativa, 

principalmente no que diz respeito ao número de atendimentos e as aulas in loco. Dentre os 

atendimentos regulares e visitas pontuais às unidades de conservação, foram contempladas, 

aproximadamente 41 escolas e 1.680 estudantes, totalizando mais de 13 mil visitas nas 

unidades supramencionadas. 

 

PROJETO TERRITÓRIOS CULTURAIS 

Prevê a disponibilização de Professores da Educação Básica nos equipamentos públicos 

de cultura da SECULT com o intuito de desenvolverem atividades de Educação Patrimonial 
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junto aos estudantes da rede pública de ensino. Os equipamentos públicos previstos para 

receberem os professores são: Memorial dos Povos Indígenas, Museu Vivo da Memória 

Candanga, Museu Nacional de Brasília, Cine Brasília, Centro Cultural Três Poderes e Catetinho 

Por compreender que os espaços educativos ultrapassam os muros da escola, 

alcançando tanto espaços formais como informais de educação, e pensando também na 

importância de um projeto educativo que consiga abarcar a multidimensionalidade do ser 

humano, estas Secretarias formulam ações que buscam ampliar os territórios do saber em 

consonância com os conceitos vivenciados pelas escolas da rede pública. Territórios culturais 

como os museus, teatros, cinemas, espaços arquitetônicos, centros históricos, têm como 

função social a comunicação do patrimônio que preservam e divulgam, oferecendo acesso a 

todos. Estes territórios, reconhecidamente instituições de educação informal, revelam-se 

como adequados e oportunos coadjuvantes na implantação e no desenvolvimento de uma 

política de Educação Patrimonial. O Museu Nacional da República, por exemplo, recebe 

anualmente em torno de 24 exposições temporárias, locais, nacionais e internacionais, nas 

áreas das artes visuais, abrangendo pintura, fotografia, performance, arte, tecnologia, vídeo e 

escultura, possibilitando a interação do público com diversas áreas como a arte, a educação, 

cultura, cidadania e patrimônio. De janeiro a setembro de 2018, foram atendidos mais de 8 mil 

estudantes nos equipamentos públicos da SECULT. 

 
PROJETO SALAS DE VIVÊNCIA 

O projeto Salas de Vivência é relevante por apresentar uma proposta de programa que 

pretende responder ao quadro precário vivido pelos sujeitos envolvidos no ensino de línguas 

na Educação Básica na rede pública do Distrito Federal. Esse projeto visa à implementação de 

salas de aula com número reduzido de alunos (cerca de 20 por turma), carga horária mínima 

de 3 horas-aula semanais e recursos materiais suficientes para garantir a aprendizagem de 

língua estrangeira de maneira satisfatória. Além disso, tem como objetivo aprimorar o ensino 

de línguas nas unidades escolares da SEEDF, notadamente o inglês e o espanhol.  É voltado 

para estudantes e professores de escolas de Educação Integral e toca aspectos estruturais que 

interferem no resultado final do ensino de línguas, tais como quantidade de estudantes por 

sala, carga horária e abordagem de ensino. A implementação de Salas de Vivência está prevista 

no Plano Distrital de Educação até 2024. 

Este projeto está ancorado em três eixos principais. O primeiro está relacionado à 

formação de profissionais do ensino de línguas, para que haja reflexão da prática em sala de 

aula. O segundo eixo trata das condições de trabalho/estudo e refere a aspectos infra 

estruturais, como carga horária adequada e limite de número de estudantes por turma. Por 

fim, o terceiro eixo diz respeito ao acesso aos recursos didáticos e procedimentos 

interventivos na construção das aprendizagens. 

 

PROJETO TRANSIÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O projeto trata da transição dos diferentes sujeitos entre as etapas e as modalidades 

da educação básica visando assegurar a fluidez nas trajetórias escolares dos diferentes 

estudantes por meio de práticas pedagógicas e vivenciais atentas às necessidades 

educacionais, referentes a cada momento específico da educação básica, visando à inclusão do 

estudante e a efetivação do seu direito de aprender. 

As discussões sobre a Transição na Educação Básica foram iniciadas em 2011 pela 

Subsecretaria de Educação Básica. Em 2016, foram realizados seminários com os 
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coordenadores pedagógicos das Unidades Escolares e os coordenadores intermediários das 

Coordenações Regionais de Ensino objetivando a apresentação do projeto Transição dos 

Estudantes entre as etapas da educação básica: uma ação em rede e, em 2017, retomadas as 

conversas sobre o documento norteador das ações de transição com a participação das demais 

gerências da Diretoria de Projetos Especiais de Ensino (DISPRE). Nesse mesmo ano, houve 

seminários articulados entre as Coordenações Regionais de Ensino a fim de debater a temática 

Transição. 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, foram promovidas reuniões sobre o tema 

Transição previstas no planejamento estratégico da Subsecretaria de Educação Básica e ações 

de formação nas Coordenações Regionais de Ensino de Brazlândia, Paranoá, São Sebastião, 

Sobradinho e Taguatinga nos meses especificados na tabela abaixo. Também foi concluído em 

2018 a redação do documento norteador da Transição na Educação Básica denominado 

Trajetórias Escolares na Educação Básica: Transição dos Sujeitos na Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. 

 

PROTAGONISMO JUVENIL 

Esse projeto visa trazer à tona a discussão sobre o conceito de protagonismo na 

educação, em especial, o estudante se perceber como protagonista de suas aprendizagens e o 

papel da escola nesta construção. Para isso, busca fortalecer os projetos e os programas sobre 

protagonismo estudantil que já acontecem na SEEDF (alguns em parceria com colaboradores 

externos), bem como, por meio do incentivo à implementação dos grêmios estudantis, 

promover as ações que potencializam o estudante como protagonista. 

Em 2017, ocorreu discussão sobre essa temática com integrantes das diversas equipes 

técnicas e foi elaborada a redação do documento Agência Estudantil nas Escolas do Distrito 

Federal. Tendo em vista o incremento da participação dos estudantes no decorrer da educação 

básica. Houve ainda a promoção das ações de protagonismo estudantil realizadas nessas duas 

etapas como a Plenarinha. Já no Ensino Médio, houve formação continuada sobre a temática 

Grêmio Estudantil aos coordenadores intermediários do Serviço de Orientação Educacional 

visando a ampla implementação dos Grêmios Escolares nas unidades escolares da SEEDF.  

 

PARCERIA COM SEBRAE 

Em 22 de setembro de 2017 foi formalizado entre a SEEDF e o SEBRAE um Termo de 

Cooperação. O objeto é a oferta de cursos aos professores de distintas etapas e modalidades 

da Educação Básica com vistas ao fomento do desenvolvimento de capacidades 

empreendedoras dos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por meio do 

Programa Nacional de Educação Empreendedora - PNEE. Para a divulgação e adesão do 

programa, a SEEDF e o Sebrae realizaram 88 palestras de sensibilização do Projeto de 

Educação Empreendedora, no âmbito das Coordenações Regionais de Ensino e em Unidades 

Escolares, totalizando a presença de 1.038 professores. No 1º semestre de 2018 receberam 

formação presencial pelo Sebrae 692 professores nas metodologias: Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos (JEPP) e Formação de Jovens Empreendedores (FJE) e 109 professores da 

Educação Profissional, na metodologia Disciplina de Empreendedorismo, por meio da 

plataforma Sebrae Nacional em Educação a Distância.  No 2º semestre de 2018 a expectativa é 

de que 15 mil estudantes sejam atendidos com projetos pedagógicos da formação de 

empreendedorismo, no âmbito das Unidades Escolares pelos seus respectivos professores. 
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PARCERIA COM SENAI/DF 
 

Em 18 de março de 2016 foi formalizado entre SEEDF e o SENAI/DF o Termo de 

cooperação nº 04 com vigência de 12 meses. O objeto é a mútua cooperação entre o SENAI/DF 

e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, para a oferta de Cursos de 

Formação Continuada aos estudantes do Ensino Médio das 2ª e 3ª séries, residentes e 

matriculados nas Unidades Escolares próximas à Unidade Remota I – SENAI Itapoã. Em 20 de 

março de 2018 foi pactuado o 2º Termo Aditivo. 

Os cursos compõem um itinerário formativo que é realizado ao longo do ano letivo 

sendo oferecido no contraturno escolar dos estudantes. A divulgação acontece com 

articulação entre a Diretoria de Ensino Médio (DIEM), a Diretoria de Educação Profissional 

(DIEP), o SENAI/DF e a CRE do Paranoá em Unidades Escolares que ofertam Ensino Médio do 

Itapoã. Em 15 de setembro de 2017, foi firmado o Termo de Cooperação nº 07, com vigência 

de 12 meses. O objeto é a mútua cooperação entre o SENAI/DF e a SEEDF, para a oferta de 

Cursos de Educação Profissional de qualificação básica aos estudantes de baixa renda da Rede 

Pública de Ensino, matriculados no Ensino Médio Regular, com idade entre 16 e 18 anos, e 

moradores/residentes das Regiões Administrativas (RA) que possuam Unidades Operacionais e 

Unidade Remota do SENAI. Os cursos de qualificação profissional foram oferecidos nos anos de 

2017 e 2018 e atenderam 120 estudantes.  
 

 
SEBRAE ―PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA‖ 
 

No segundo semestre de 2017, as Gerências de Programas e Projetos da SUBEB e os 

representantes do SEBRAE realizaram reuniões de alinhamento para formalização de parceria 

que oferta curso de formação para professores da SEEDF, com vistas ao fomento do 

desenvolvimento de capacidades empreendedoras dos estudantes da rede pública do DF.Para 

a EJA foi oferecido o curso Crescendo e Empreendendo, com carga horária total de 60h. 

 
 

TIM FAZ CIÊNCIA  
 

O programa tem como objetivo promover o letramento científico nos Anos Iniciais (4º 

e 5º anos) do Ensino Fundamental, a partir de um ensino de ciências baseado em experiências 

e vivências de momentos de investigação envolvendo a aplicação de sete operações 

intelectuais (definir, questionar, observar, classificar, generalizar, verificar e aplicar) na busca 

de resolução de problemas. Essa estratégia visa, também, o reconhecimento da presença 

dessas mesmas operações na produção e apropriação dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos. Em 2015, o Programa foi desenvolvido em algumas unidades escolares e em 

2016 foi ampliado para atender a todos os professores de 4º e 5º anos das unidades escolares 

de Anos Iniciais. Nos anos de 2017 e 2018 não aconteceu em virtude de ausência de recursos 

por parte do parceiro.  
 

 Tabela 19 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA TIM FAZ CIÊNCIA 

Ano Nº de Unidades Escolares Inscritas Nº de Professores inscritos 

2015 40 101 

2016 160 660 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF 

O Programa oferece formação e espaços de reflexões e discussão acerca do ensino de 

ciências, favorece a alfabetização e letramento científicos e oportuniza meios de multiplicação 

dos bons projetos desenvolvidos pelos profissionais da educação da SEEDF. 
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UM POR TODOS E TODOS POR UM! 

Fruto da parceria entre a SEEDF e o Ministério da Transparência e a Controladoria-

Geral da União (CGU), destina-se aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental e tem 

como objetivo estimular os futuros cidadãos a se envolverem com as questões sociais, de 

modo a promover um ambiente favorecedor da tomada de consciência quanto aos seus 

direitos e deveres. O material didático-pedagógico fornecido aos estudantes foi ilustrado pelo 

Instituto Maurício de Sousa e traz os personagens da Turma da Mônica em atividades que 

visam disseminar os valores relacionados à democracia, à participação social, ao respeito à 

diversidade, à autoestima, à responsabilidade cidadã e ao interesse pelo bem-estar coletivo. 

O Programa foi desenvolvido em 2016 e 2017 em unidades escolares da rede. 
 

Tabela 20 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

Ano Nº de Unidades Escolares Inscritas Nº de Estudantes Beneficiados 

2016 92 8.124 

2017 74 6.685 

2018 O Ministério Público não ofereceu. 
Fonte: GDF/SEEDF/SUBEB/COEIF. 

 
 

 

 

 

 

EVENTOS EDUCACIONAIS 
 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

 
Realizado anualmente desde 2013, constitui-se em 

espaço privilegiado para a produção e consolidação de 

ações de desenvolvimento do conhecimento científico e 

tecnológico, possibilita vivências interdisciplinares e/ou 

inovadoras aos estudantes e valoriza o trabalho 

pedagógico das UE orientado às aprendizagens. 

O Circuito de Ciências é composto pelas etapas 

local, regional e distrital. A etapa local acontece nas 

próprias unidades escolares, contemplando projetos de 

toda educação básica, com suas diferentes etapas e 

modalidades. A etapa regional é realizada pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino – CRE, 

reúne os projetos classificados na etapa local, e realiza uma nova exposição e avaliação dos 

projetos que serão classificados para a etapa distrital. 

Em 2016, a etapa local foi realizada nas 14 CRE e teve 512 trabalhos inscritos. A etapa 

distrital, realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha, contou com 250 trabalhos 

selecionados pelas CRE na etapa local e a mobilização de 2,5 mil estudantes expositores e 250 

professores. 

Em 2017, o Circuito de Ciências trouxe, além da ampliação de seus espaços científicos 

e formativos, um aumento na participação de projetos das unidades escolares que ofertam a 

modalidade Educação Profissional, viabilizadas por meio de pesquisas financiadas pelo Fundo 

de Amparo à Pesquisa – FAP/DF. 

Em 2018, entre agosto e setembro de 2018, foram realizados os Circuitos de Ciências - 

Etapa Regional, com a apresentação total de 650 projetos, e destes, 330 foram selecionados 



91 

 

para a etapa distrital que mobilizará 4 mil estudantes expositores, 350 professores, 90 

avaliadores, 35 coordenadores das Comissões central e regional do Circuito,  e a visitação 

programada de  2 mil estudantes por dia. 

 
8° FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA  

 

Em 2018, foi realizado em Brasília em 

parceria com o Conselho Mundial da Água. Evento 

internacional, organizado a cada três anos pelo 

Conselho Mundial da Água, em colaboração com 

as autoridades do país anfitrião e a cidade anfitriã. 

Este é considerado o maior evento relacionado 

com a água no mundo e tem por finalidade 

colocar a água firmemente na agenda 

internacional. 

O tema abordado Água: Uma Agenda para 

Vida, constitui-se em um processo pedagógico 

que promove a dimensão social e política da água, 

como um recurso finito. Proporciona também os diálogos realizados nas escolas e 

comunidades, mediante uma construção coletiva de conhecimentos na busca de soluções para 

os problemas socioambientais, respeitando e valorizando a opinião e o protagonismo da 

comunidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

O 8° Fórum Mundial da Água, ocorreu no período de 17 a 23 de março de 2018, nos 

turnos matutino, vespertino e noturno, e teve a participação de 336 professores e 2.094 

estudantes, visitando e representando as 14 Coordenações Regionais de Ensino, além das 90 

escolas que desenvolvem trabalhos de educação ambiental. 

Foram expostos trabalhos consolidados das unidades escolares da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, em estandes com a participação de 34 professores e 36 estudantes, 

22 professores e 110 estudantes nos espaços Multiuso e Palco do GDF, com apresentações 

culturais, bem como 20 professores e 200 estudantes dos CIL, como voluntários multilíngues. 

 
V CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE  

Evento organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo MEC com objetivo 

de fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino, propiciando atitude responsável e 

comprometida da comunidade escolar com as questões socioambientais locais e nos processos 

de melhoria da relação ensino-aprendizagem, em uma visão de educação para a diversidade, 

inclusiva e integral.  

A etapa nacional da V CNIJMA aconteceu na cidade de Sumaré, no estado de São 

Paulo, no período de 15 a 19 de junho de 2018, com a participação de aproximadamente 439 

estudantes/delegados entre 11 a 14 anos, 54 jovens facilitadores, 26 professores, 94 

representantes das Comissões Organizadoras Estaduais, 49 especialistas e convidados, 18 

técnicos do MEC e do MMA, 20 trabalhadores da empresa de evento, totalizando 700 

participantes e envolveu estudantes, pais, e gestores de 9.700 escolas brasileiras, incluindo as 

do Distrito Federal, no diálogo e na elaboração de um projeto de ação sobre a temática da 

Água.  
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As atividades foram desenvolvidas com a finalidade de reverberar em sua comunidade 

a cultura da sustentabilidade desde a relação consigo mesmo até os vínculos de pertencimento 

à vida planetária em suas expressões biológicas, antropológicas e sociais. Incentivando as 

escolas para que criem e/ou revitalizem as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

na Escola (COM-VIDAS) com o papel de acompanhar e contribuir para animação e promoção 

de ações de sustentabilidade socioambientais e a interlocução com a comunidade. 

 

FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA / BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA 
 

A Feira do Livro de Brasília e a Bienal do Livro e da Leitura são eventos que fazem parte do 

calendário da cidade, os quais buscam envolver o leitor em diversas atividades culturais, por 

meio do livro e da leitura. A SEEDF disponibilizou R$ 2 milhões para a compra de acervo 

bibliográfico, pelas unidades escolares, nos estandes dispostos nos dois eventos, totalizando 

72.908 exemplares adquiridos. O estande da SEEDF ofereceu variada programação com três 

lançamentos de livros de professores autores da Secretaria, palestra com a presença do autor 

Miguel Arroyo e exposição de cinco trabalhos de estudantes autores. 

 

FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A formação dos profissionais da Educação Infantil, a cada ano, é estabelecido no 

calendário escolar três dias de formação distribuídos ao longo do ano letivo, em que os 

educadores das Unidades Escolares Públicas e das Instituições Educacionais Parceiras são 

convidados a participarem e refletirem sobre múltiplas temáticas que envolvem a Educação 

Infantil, no sentido de contribuir para a prática educativa que se concretiza com as crianças 

considerando as especificidades das diversas infâncias. Desde o ano de 2012 os profissionais 

de Educação Infantil têm assegurados no Calendário Oficial da Secretaria de Educação os três 

Dias de Formação. Os temas trabalhados são escolhidos de acordo com os projetos em 

desenvolvimento e temáticas discutidas ao longo do ano letivo. 

 

PRÊMIO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O prêmio consiste na seleção e premiação de relatos de experiências pedagógicas 

exitosas desenvolvidas por professores das Unidades Escolares Públicas e das Instituições 

Educacionais Parceiras da Educação Infantil. Os Relatos de Experiência devem evidenciar o 

Currículo em da Educação Básica, estar contemplados no Projeto Político Pedagógico da 

respectiva instituição educativa, bem como apresentar registros e avaliação da experiência. 

Sua realização se dá bienalmente, tendo ocorrido uma edição em 2017 e a próxima será em 

2019. Em 2017 dez professores foram premiados com os relatos de experiências publicados na 

Revista Com Censo da SEEDF em maio de 2018. 

 

II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM O ENSINO 

MÉDIO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Em 2016, realizou-se o II Seminário de Integração da Educação Profissional com Ensino 

Médio e a Educação de Jovens e Adultos, que aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto de 2016, 

momento em que foram aprofundados os debates acerca da integração curricular e que 

contou com a presença de autoridades e renomados profissionais da educação na condição de 

palestrantes, tais como a profa. Dra. Maria Ciavatta, da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e a profa. Dra. Sandra Regina Oliveira Garcia, da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
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Deste encontro, resultou na publicação da 3ª edição da revista Com Censo 2016, onde 

foram publicados os trabalhos apresentados no seminário, além de um relato de experiência 

da Gerência de Integração Curricular com a Educação profissional, que narra todo o itinerário 

das ações de integração realizadas no primeiro semestre de 2016. O evento foi realizado no 

auditório do Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, campus 

norte, e contou com 456 participantes nos dois dias do encontro. 

 

III SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Foi realizado nos dias 27 e 28 de março de 2018 em Brasília, e teve como objetivos 

principais orientar, coordenar e supervisionar os processos inerentes à Educação Profissional, 

por meio das ações desenvolvidas nas Unidades Escolares, com oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC) e cursos de Nível Técnico. Executa também os programas 

desenvolvidos em parceria com o Governo Federal, especialmente no âmbito do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O seminário contou com a 

participação efetiva de mais de 250 pessoas, entre docentes, estudantes, gestores de Unidades 

Escolares, gestores de Coordenações Regionais de Ensino, gestores de instâncias centrais da 

SEEDF, além de convidados de entidades públicas e privadas, parceiras das políticas e ações 

de Educação Profissional. 

 

DIA DO CAMPO 

O Dia do Campo é um encontro de troca de saberes, experiências e projetos 

desenvolvidos a partir dos princípios e matrizes da Educação do Campo a todos/as os/as 

profissionais que atuam nas unidades escolares do campo. Esta ação busca fortalecer e apoiar 

as adaptações pedagógicas e curriculares das Escolas do Campo ao encontro dos princípios e 

matrizes da Educação do Campo. Foram realizadas uma vez ao ano, no mínimo, nas oito 

regionais de ensino. A troca de experiências exitosas entre as escolas ajudou a inspirar a 

construção e fortalecimento dos projetos das UE e promover o reconhecimento institucional 

dos esforços educacionais desenvolvidos pelos educadores. O Dia do Campo é um encontro 

pedagógico para socialização de projetos e estratégias metodológicas, assim como formação 

continuada de alinhamento aos princípios e matrizes da Política de Educação do Campo. É 

realizado por regional de Ensino, contemplando a comunidade pedagógica da escola, do nível 

intermediário e central, promovendo, ainda, o ajustamento das políticas públicas nos três 

níveis de acompanhamento pedagógico. Foram realizados um dia do campo por ano nas 

regionais que contêm escolas do campo, de 2015 a 2018, totalizando 31 encontros. 

 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO DF E AS POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO 

PARA ADOLESCENTES DA SOCIOEDUCAÇÃO 

A proposta de uma coordenação pedagógica intersetorial, entre a Secretaria de Estado 

da Criança e a Secretaria de Estado de Educação do DF, foi um marco importante na 

divulgação e no planejamento da oferta de educação profissional para os adolescentes em 

medida socioeducativa, considerando as suas características, suas necessidades e interesses. 

Por isso, a importância na construção de espaços de diálogo e discussão para se pensar 

políticas públicas de atendimento a esse público. A articulação desses atores possibilita o 

ajustamento de alguns parâmetros para a oferta da Educação Profissional, bem como o 

desenho de novas propostas. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PUBLICAÇÕES SOBRE A EJA 

A formação continuada é fundamental para a qualificação das práxis docentes na 

Educação de Jovens e Adultos. Durante o período de 2015 a 2018, esta Subsecretaria, por meio 

da Diretoria de Jovens e Adultos, promoveu processos de debates e compartilhamento de 

experiências para ressignificação das práticas pedagógicas dos professores, assim como 

fomentou a publicação de artigos científicos dos professores pesquisadores em EJA por meio 

da Revista Com Censo da SEEDF. Os encontros de formação continuada atenderam um amplo 

espectro de profissionais que atuam na EJA e contemplou todos os Segmentos da EJA. 

 

JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL 

Os Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF) é um evento de caráter desportivo que 

contempla estudantes da rede pública e particular de ensino. O JEDF é composto por quatro 

etapas: 12 a 14 anos, 15 a 17 anos, Jogos Noturnos e Jogos Paralímpicos. Seu principal objetivo 

é impulsionar a prática do esporte escolar com fins educacionais e desenvolver o estudante 

como ser social, autônomo, democrático e participativo, além de garantir o conhecimento de 

modo a oferecer mais oportunidades de acesso à prática do esporte escolar aos estudantes. 

Ao longo dos anos, os Jogos Escolares se tornaram o maior e o mais tradicional evento 

esportivo do Distrito Federal, destacando-se pela sua grandiosidade em participação e 

organização e se constitui também como fase seletiva à etapa nacional, denominada Jogos 

Escolares da Juventude. Os JEDFs foram realizados anualmente e, durante o período 2015-

2018, foi observado um crescimento tanto no número de escolas, quanto no número de 

participantes. Até 2015 a meta estabelecida era a ampliação do número de escolas e a partir 

do ano de 2016 o foco passou a ser a ampliação do número de estudantes de escola pública. 

Algumas mudanças no regulamento e nas estratégias da ação foram determinantes para a 

mencionada ampliação, dentre elas destacamos: manutenção do serviço de transporte 

gratuito para os estudantes de escola pública, reforço nas estratégias de divulgação por meio 

de redes sociais, televisão, rádio e material impresso e mudanças no regulamento. 

Gráfico  17 - ESCOLAS JOGOS ESCOLARES DO DF 

      

 

 

 

 

 

 
Fonte:    GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 

Gráfico  18 – TOTAL ESTUDANTES JOGOS ESCOLARES DO DF 

 

 

 

 

 

 
                

                                    Fonte:   GDF/SEEDF/SUBEB/DISPRE 



95 

 

OFICINAS (MOINHO DE HISTÓRIAS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA) 

A Oficina Moinho de Histórias oferece o resgate da arte de contar histórias, 

incentivando o hábito de leitura, despertando a imaginação, aprimorando as suas narrativas e 

despertando o engajamento dos seus interlocutores. Em agosto de 2018, esta oficina foi 

oferecida no Espaço Saúde do Estudante a 10 profissionais da Educação em efetivo exercício 

nas Unidades de Ensino. Em setembro, a oficina conta com uma turma de 15 profissionais da 

Educação. 

A Oficina Prevenção de Acidentes na Infância e Adolescência, ofertada a 13 

profissionais da Educação em efetivo exercício nas Unidades de Ensino no mês de agosto de 

2018, teve o intuito de promover a implementação da cultura de prevenção de acidentes com 

crianças e adolescentes, dentro e fora da escola, gerando assim um impacto positivo na 

redução do número desse tipo de evento no Distrito Federal.  

 
SEMANA DA EJA 

Foi realizada palestra no CEM 404 de Santa Maria sobre a oferta de Educação 

Profissional no DF, com fulcro na forma integrada voltada para este público e para a 

possibilidade de novas adesões. Nesse sentido, nessa mesma região administrativa, foram 

realizadas reuniões com as UNIEB, pensando na oferta de Educação Profissional, inclusive, no 

que diz respeito aos programas voltados para a Formação Inicial e Continuada. 

 
SEMANA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DO II DIÁLOGOS DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

A realização da primeira Semana de Educação Profissional oficial da SEEDF ocorreu no 

período de 18 a 22 de setembro de 2017 e teve como objetivo fomentar diversas atividades no 

âmbito das Unidades Escolares que ofertam Educação Profissional. 

O evento “Diálogos sobre a Educação Profissional do DF: Construindo soluções 

compartilhadas”, realizado em 21 de setembro no auditório do CEP–Escola Técnica de 

Ceilândia, fez parte das atividades da Semana da Educação Profissional e teve como objetivo 

promover discussões sobre desafios, perspectivas e políticas públicas no âmbito da SEEDF para 

oferta de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada. O evento contou com a 

presença 250 participantes, entre eles, gestores dos níveis centrais e intermediários da SEEDF, 

professores, estudantes e parceiros institucionais de instituições públicas e privadas que 

atuam na Educação Profissional do DF. 

O evento “II Diálogos sobre a Educação Profissional do DF: venha construir com a 

gente a Educação Profissional que queremos”, será realizado em 29 de outubro no auditório 

do CEPAG, e tem como objetivo promover discussões sobre a importância, perspectivas e 

políticas públicas no âmbito da SEEDF para oferta de cursos de formação profissional. O evento 

contará com a presença de palestrante da Universidade de Brasília sobre a temática de 

Orientação Vocacional, bem como de gestores, professores, estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional. Durante o quadriênio 2015-2018, 

foram realizadas as seguintes atividades em consonância com o Programa Saúde na Escola 

(PSE): 
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AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTUDANTE 
 

BOLETIM SAÚDE DO ESTUDANTE 

O Boletim Saúde do Estudante tem como objetivo difundir conhecimento em saúde 

pública, buscando resgatar e repassar informações básicas à comunidade escolar, como, por 

exemplo, orientações quanto à conduta diante de suspeita ou de surto das doenças 

transmissíveis mais comuns que podem acometer os estudantes. 

MEDICALIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NO ESPAÇO ESCOLAR  

A Portaria Conjunta nº 19, de 23/11/2017, SEEDF/SESDF, publicada no DODF nº 228, 

de 29/11/2017, foi construída no intuito de normatizar os procedimentos para a administração 

de medicamentos de uso oral, nasal, oftalmológico, otológico, tópico e injetável em 

estudantes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino, por profissionais da educação 

voluntários e treinados pela Secretaria de Saúde do DF. Em 2018, há a previsão da criação de 

um Grupo de Trabalho Intersetorial – Secretarias de Educação e Saúde – a fim de definir 

protocolos para implementação da Portaria. 

CURSO "IMPLEMENTANDO O PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA)"  

No mês de agosto de 2018, em parceria com a Secretaria de Saúde e Ministério da 

Saúde, o Implementando o PSE (Programa Saúde na Escola) teve como objetivo trazer aos 

profissionais da Educação e da Saúde, que trabalham com o PSE em seus territórios, a 

compreensão do Programa Saúde na Escola, a fim de propiciar a ampliação deste no âmbito do 

Distrito Federal. Durante o curso, foi possível descrever a articulação das políticas de saúde e 

de educação ao longo da história, com destaque na influência das políticas e programas de 

cada área, e nos elementos que criaram o momento favorável à elaboração e implementação 

do Programa Saúde na Escola, discriminar os princípios, diretrizes e objetivos do PSE 

contextualizados na origem do Programa e definir o Planejamento Estratégico Participativo 

(PES), o registro dos procedimentos e ações de monitoramento do PSE. 

 

RODA DE CONVERSA TEMÁTICA 

A Roda de Conversa Temática leva até as escolas, para o público docente ou discente, 

temas relacionados à saúde do estudante, pertinentes ao Programa Saúde na Escola - PSE, 

mediados pela médica Dra. Magda Patrícia de Castro (pediatra da SEEDF). 

A 1ª. Roda de Conversa teve como tema "Drogas e Álcool na Gestação e 

Desenvolvimento Infantil", pertinente às ações do Programa Saúde na Escola de nº 03 

(prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas), de nº 05 (prevenção das violências 

e dos acidentes) e de nº 11 (direito sexual e reprodutivo e prevenção da IST/AIDS), no período 

de abril a junho de 2018. Foram, portanto, 17 eventos de "Rodas de Conversa", em 15 

Unidades de Ensino das CREs: Plano Piloto, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia, Gama, 

Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Samambaia e Santa Maria, 

alcançando 698 estudantes, 27 professores e 15 membros da comunidade escolar. 

 

SAÚDE DO ESTUDANTE / CURSO PLENA ATENÇÃO NA ESCOLA (MEDITAÇÃO) 

O projeto do curso Plena Atenção na Escola foi apresentado à Secretaria de Estado de 

Saúde do DF como proposta de trabalho voluntário oferecido pela Sociedade Vipassana de 

Meditação, em parceria com esta Secretaria de Educação, com fins de capacitar professores 
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para utilização das técnicas da meditação com alunos, buscando promover a melhoria do 

desempenho escolar e da habilidade de lidar com emoções, frustrações, dor e estresse, bem 

como diminuir fadiga, inquietação, insônia e aumentar a imunidade e a capacidade de relaxar 

mente e corpo. 

ARTICULAÇÕES VOLTADAS À MELHORIA DAS AÇÕES PARA A SAÚDE DO 

ESTUDANTE 
 

 Processo de articulação da Gerência de Saúde do Estudante com o Centro Universitário do 
Distrito Federal – UDF, com vistas à formalização de parceria para realização de ações de 
atenção, promoção e prevenção dos agravos relacionados à saúde bucal dos estudantes 
matriculados nas unidades escolares do Plano Piloto. 

 Processo de articulação da Gerência de Saúde do Estudante com a Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal, visando o estabelecimento de parceria para promoção de saúde bucal, 
mediante a distribuição de kits de higiene dental aos estudantes matriculados nas unidades 
escolares integrais da Rede Pública de Ensino do DF e treinamento dos profissionais da 
educação por profissionais da saúde para distribuição desses kits. 

 Promoção de articulações com a Secretaria de Estado de Saúde do DF, que culminaram com 
a designação da Gerência de Saúde do Estudante - SEE/SIAE/CAED/DISAE/GSE para compor 
o Conselho Consultivo de Saúde da Mulher, vinculado à Superintendência da Região 
Centro-Norte (OS nº 05, de 02/03/2018, DODF nº 45, de 07/03/2018). 

 Promoção de ação de atenção à saúde ocular, com o treinamento de profissionais de 
educação para a realização do Teste de Acuidade Visual - TAV nos estudantes, ministrado 
pelo Dr. Cassiano Isaac, Especialista em Oftalmologia Infantil e Estrabismo. Tal evento 
aconteceu nos dias 11/10/2017 e 01/11/2017, no Auditório do Hospital Regional da Asa 
Norte – HRAN. 

 Promoção de articulação entre a SESDF/Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde - 
DIRAPS e a UNIAE/Guará, com vistas à realização de eventos, relativos ao combate do 
mosquito Aedes aegypti, nas Unidades de Ensino da Estrutural, em consonância com a ação 
nº 01 do Programa Saúde na Escola, que prevê a realização de ações de combate a esse 
mosquito. 

 Avanços na articulação entre a área de Neuropediatria/SESDF com a área pedagógica da 
Secretaria de Educação (SUBEB), com vistas à implementação de ações que visam à 
discussão a respeito da patologização do processo de aprendizagem e da medicalização dos 
estudantes, com o objetivo de racionalizar o quantitativo de solicitações de laudos 
neurológicos, bem como definir a equação ideal entre transtorno mental e dificuldade de 
aprendizagem. 

 Fortalecimento e articulação das iniciativas com a Diretoria de Atenção Primária à Saúde da 
Região Norte da SESDF, com vistas a fomentar a implantação de postos avançados de 
Unidades Básicas de Saúde nas escolas de zona rural de Sobradinho e de Planaltina. 

 

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE 
 
PROJETO DE LEI #PARTIUESCOLA  

 

O Projeto de Lei #PartiuEscola é destinado à regulamentação da concessão de 

material didático e de uniforme escolar para estudantes matriculados na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, prioritariamente aqueles cujas unidades familiares sejam 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, criado pela Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro 
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de 2004, na forma prevista no art. 4º, da Lei Distrital nº 4.601, de 14 de julho de 2011, que 

instituiu o Plano DF Sem Miséria.  

O #PartiuEscola prevê que a concessão do benefício se dará por meio de distribuição 

de auxílio financeiro destinado à aquisição dos itens pela família dos beneficiários ou por 

meio da distribuição de kit de material escolar e uniforme escolar, adquiridos pela 

Secretaria de Estado de Educação, cabendo à referida Pasta escolher, dentre essas, a opção 

que considerar mais adequada e viável financeiramente a cada ano. 

Tendo em vista a legislação eleitoral, o projeto de Lei #PartiuEscola está sobrestado, 

uma vez que, por se tratar de concessão de benefício, há impedimento no ano em que se 

realiza as eleições, conforme preconiza o § 10, inciso VIII, artigo 73, da Lei Federal nº 

9.504/97. 

 
AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

As ações de Educação Alimentar e Nutricional - EAN, de forma obrigatória, organizada 

e sistematizada tiveram início em 2015, com a criação de uma equipe técnica de nutricionista 

da Secretaria, com trabalho voltado apenas para o planejamento e articulação das ações de 

EAN, descritas abaixo. Foram estipuladas metas de atividades de EAN em cada Coordenação 

Regional de Ensino – CRE, nas quais os (as) nutricionistas das CRE executam tais ações 

seguindo as demandas pontuais das escolas e orientações repassadas pela DIAE. Entre os 

resultados potenciais dessas ações identifica-se a contribuição na prevenção e controle das 

doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais, bem como a valorização das 

diferentes expressões da cultura alimentar, o fortalecimento de hábitos regionais, a redução 

do desperdício de alimentos, a promoção do consumo sustentável e da alimentação saudável: 

 PROJETO “CHEF E NUTRI NA ESCOLA”: tem como proposta despertar o interesse dos 

estudantes do Distrito Federal pelo consumo de uma alimentação nutricionalmente 

adequada, por meio da preparação de refeições saudáveis e da gastronomia, utilizando os 

produtos fornecidos pela SEEDF para a execução do PAE-DF nas unidades escolares. Conta 

com uma equipe transdisciplinar composta por gestores da unidade escolar, nutricionista 

da respectiva CRE, Chef de Cozinha ou gastrônomo e cozinheiros/merendeiros da escola, 

valorizando os diversos saberes relacionados à Educação Alimentar e Nutricional. 

 PROJETO “ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAIS QUE CUIDAR: EDUCAR, 

BRINCAR E INTERAGIR”: a proposta do projeto é estimular a autonomia alimentar dos 

estudantes e promover em toda a equipe da Unidade Escolar uma maior conscientização 

sobre os aspectos sociais e nutricionais que envolvem o momento da refeição. A iniciativa 

de substituir os utensílios utilizados para servir a alimentação escolar visa também valorizar 

o momento da refeição e aumentar a autoestima dos estudantes. O autosserviço contribui 

para esse processo, uma vez que o aluno tem a oportunidade de começar a se ver de forma 

mais ativa no ato de comer. Foram realizadas formações presenciais nas escolas 

contempladas, incluindo a aquisição dos utensílios de vidro e inox para testes e uso na 

alimentação escolar. Houve a produção de um guia para direcionar as atividades dos 

gestores, professores e todos os envolvidos no projeto. 

 PROGRAMA “NUTRISUS”: O Ministério da Saúde instituiu uma nova estratégia para a 

fortificação da alimentação infantil, a partir da introdução da alimentação complementar - 

o NutriSUS. Tal estratégia abrange crianças de 6 (seis) a 48 (quarenta e oito) meses, que 

estão nas creches participantes do Programa Saúde na Escola (PSE) e situadas em áreas de 
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vulnerabilidade social. A operação consiste na adição direta de micronutrientes em pó nas 

refeições salgadas ofertadas para as crianças de 6 (seis) meses a 4 (quatro) anos completos 

nos Centros de Educação Infantil (CEI). As crianças receberam os sachês por um período de 

60 (sessenta) dias, com intervalo de três a quatro meses após esse primeiro ciclo. Os sachês 

compostos por diversos micronutrientes, incluindo ferro, dependem de sua boa aceitação 

para que haja eficácia. O Programa NutriSUS foi iniciado em 02 (duas) escolas no DF, com 

parceria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Universidade de Brasília - UnB. 

Foram selecionadas as creches que contemplam a faixa etária definida pelo NutriSUS, em 

regiões de vulnerabilidade social, situadas na região do Gama e de Taguatinga. Reuniões 

com o gestores e pais dos alunos foram realizadas com o intuito de promover uma maior 

adesão ao Programa NutriSUS, assim como treinamentos para os professores e 

cozinheiros/merendeiros das escolas. 

 OFICINA DE EAN: Tendo em vista o cumprimento da Resolução FNDE/CD nº 26, de 17 de 

junho de 2013, e, ainda pensando nas formações continuadas para a melhor capacitação do 

nosso quadro técnico de nutricionistas, foram realizadas anualmente Oficinas de EAN. 

Palestrantes são convidados para enriquecer o ambiente com temas atualizados inseridos 

no contexto da alimentação escolar. 
 

 COZINHA EXPERIMENTAL: ambiente para o desenvolvimento de diversas atividades 

técnicas para a melhoria da execução do PAE-DF, tais como: testes de aceitabilidade, 

desenvolvimento de novas preparações, análise de per capitas, porcionamento, dentre 

outras. Foram testadas e analisadas diversas preparações. 

 TESTES DE ACEITABILIDADE: Com a finalidade de se avaliar a aceitação dos cardápios 

oferecidos aos alunos, o FNDE estabeleceu a aplicação de testes de aceitabilidade. De 

acordo com a Resolução FNDE/CD nº 26/2013, a Entidade Executora do Programa deverá 

aplicar o teste aos alunos sempre que houver a inserção de um alimento novo no cardápio 

ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar 

a aceitação dos cardápios praticados frequentemente.  
 

 A SEEDF realizou levantamento do quantitativo de merendeiros e cozinheiros nas 

escolas da rede pública do Distrito Federal, bem como consolidou esses dados levando-se em 

consideração o disposto na Portaria n° 84, de 23 de abril de 2010. Esse levantamento serviu de 

subsídio para a necessidade de contratação de mais cozinheiros, haja vista que existe um 

déficit no atual quantitativo disponível nas escolas. 

 Foi realizado também o levantamento da necessidade de utensílios e equipamentos 

em falta nas unidades escolares, o qual foi remetido aos setores técnicos desta Secretaria para 

a providência da aquisição. 

 A SEEDF recebeu diversas delegações de outros países, por meio da articulação com o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Programa Mundial de Alimentos 

– PMA e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO. Nesses 

encontros, as delegações fizeram visitas às instituições educacionais e ao almoxarifado de 

gêneros alimentícios. Essas visitas têm por objetivo mostrar como funciona o Programa de 

Alimentação Escolar do Distrito Federal para servir de modelo a outros países. 
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL   
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO DF 
 

O Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF) está 

ancorado em legislações educacionais como, o Plano Nacional de Educação, resoluções do 

Conselho Nacional de Educação, Plano Distrital e a Resolução nº 1 de 2006 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal.  

No Planejamento Estratégico da Secretaria, o objetivo estratégico 5 prevê: implantar e 

implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino com vistas à garantia 

do direito às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal. 

Para o alcance desse objetivo, foram definidas três grandes estratégias: 

a. acompanhar o desempenho do rendimento escolar dos estudantes da Rede de 

Ensino do Distrito Federal – avaliação das aprendizagens; 

b. promover a avaliação institucional com vistas ao fortalecimento da gestão 

educacional – avaliação institucional; e  

c. implementar sistemática de avaliação de rede, vinculada ao Currículo da Educação 

Básica e às demais diretrizes do Distrito Federal – avaliação de rede. 

O Sistema parte do pressuposto de que a avaliação é uma das atividades que ocorre 

dentro de um processo pedagógico. Portanto, seu objeto, por excelência, é o estudante, ator 

central do processo ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a avaliação deve atuar como um 

dos instrumentos de promoção da qualidade do ensino.   

Nesse sentido, o Sistema de avaliação educacional proposto para esta SEEDF é 

marcado pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da mediação, da 

participação, e da construção da responsabilidade com o coletivo. 

O SIPAE é um instrumento diagnóstico que possibilita o planejamento de ações de 

intervenção avaliativa e fortalecimento de ações e políticas da gestão pública. Realiza a 

articulação de informações com o sistema de avaliação nacional (SAEB), permitindo uma 

análise longitudinal e uma intersecção das diferentes formas de avaliação da rede de ensino, 

permitindo uma análise pontual sobre as fragilidades e potencialidades do processo de ensino-

aprendizagem.  

O SIPAE é constituído por três componentes de integração de informações: 

desempenho escolar dos estudantes, institucional e redes. 
 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Fonte: GDF/ SEEDF/ SUPLAV/DIAV 
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Componente Desempenho Escolar dos Estudantes 

 

Os dados do componente desempenho escolar dos estudantes são obtidos por meio 

da aplicação da Prova Diagnóstica, caracterizada, inicialmente, como um teste procedimental 

para o sistema. Esse instrumento foi organizado da seguinte forma: 

● Utilização da matriz de referência do SAEB e do Currículo em Movimento da SEEDF. 

● Montagem do teste (Cadernos de Prova) por meio da Plataforma Devolutivas 

Pedagógicas do Inep com os procedimentos de validação da engenharia de itens. 

 

Quadro  36 - MOMENTOS DE APLICAÇÃO DA PROVA DIAGNÓSTICA 

 
       Fonte: GDF/ SEEDF/ SUPLAV/DIAV  

 

 No ano de 2017, a aplicação da Prova Diagnóstica ocorreu no 5º, 7º e 9º ano do Ensino 
Fundamental. No Ensino Médio ocorreu apenas nas Unidades Escolares de Ensino Médio 
Integral. No Ensino Fundamental - Anos Iniciais,  a aplicação no 2º ano ocorreu em dois 

momentos utilizou os mesmos processos da Provinha Brasil. Nos outros anos, a avaliação 
aconteceu ao final de cada bloco dos blocos. 

 Houve ampliação dos instrumentos avaliativos aplicados a estudantes com 

necessidades educativas especiais. Aos estudantes surdos, foram disponibilizadas vídeo-provas 

com interpretação em libras das Provas Diagnósticas de 2018 direcionadas aos estudantes dos 

anos/séries de aplicação censitária. Aos estudantes cegos foram disponibilizados material tátil 

e Guia de Ledor das questões da prova. 

 

                              Tabela 21 - DADOS DA APLICAÇÃO DE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: GDF/ SEEDF/ SUPLAV/DIAV 

      

 



102 

 

 

 Tabela 22  - TIPOS DE APOIO E QUANTITATIVO DE ESTUDANTES 

 

 

 

 

     

                              Fonte: GDF/ SEEDF/ SUPLAV/DIAV 

 

Componente Avaliação Institucional 
 

A avaliação institucional é parte integrante do Sistema Permanente de Avaliação da 

Educação do Distrito Federal (SIPAEDF) e tem por finalidade analisar a atuação do sistema de 

ensino nas instituições educacionais públicas e privadas do DF, avaliando o contexto escolar, 

considerando os fatores associados ao processo educativo. 

Os dados coletados subsidiam a análise dos elementos que contribuem ou interferem 

direta ou indiretamente no desempenho do estudante. Permite ainda identificar 

potencialidades e fragilidades institucionais, de forma a promover uma reflexão com vistas à 

melhoria da qualidade social da educação. Sua realização está em conformidade ao 

estabelecido no Plano Nacional de Educação 2011-2020, em cumprimento à Resolução Nº 

1/2006-CEDF, de 21 de março de 2006, e em atendimento ao Regimento Interno da SEEDF. 

Em 2015, a SEEDF realizou a Avaliação Institucional voltada à Equipe Docente da SEEDF 

com a aplicação de formulários próprios por meio de um sistema desenvolvido por técnicos da 

área técnica. 

  Em 2018  foi realizada Avaliação Institucional da Equipe Gestora da Rede Pública de 

Ensino, por meio da aplicação de formulário com o objetivo de coletar informações acerca do 

contexto escolar em oito dimensões: infraestrutura, gestão escolar, gestão democrática, 

prática pedagógica, diversidade e acessibilidade/educação especial, professor e estudante, 

relação entre  pais/responsáveis e a comunidade escolar e ambiente organizacional. 

Participaram da avaliação 679 gestores das unidades escolares da rede pública do DF 

cadastradas no Censo Escolar. 

 Em 2014, a SEEDF realizou a AVI para os estudantes da SEEDF de forma amostral, com 

a aplicação de formulários próprios em parceria com outra instituição. A amostra foi composta 

por 59 unidades escolares e 614 turmas, e compreendeu estudantes matriculados no 1º, 3º, 6º 

e 8º anos do Ensino Fundamental da Rede Pública do DF. 

Em 2018, a SEEDF realizou a AVI voltada aos Estudantes da SEEDF de forma amostral. 

Os formulários contextuais foram aplicados aos estudantes como um processo de aplicação 

piloto de instrumentos on-line e disponibilização dos resultados da Prova Diagnóstica on-line.  

 
Componente Avaliação de Redes 
 

O Índice da Qualidade da Educação do Distrito Federal (IQEDF) fornece indicadores 

que atendem a todas as etapas e as modalidades das unidades escolares e se baseiam numa 

visão ampla de educação. Esses indicadores consideram cinco dimensões: ambiente físico 
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escolar; gestão democrática; insumos e funcionamento escolar; desempenho e fluxo escolar; e 

a formação dos profissionais da Educação. Esse processo pretende propiciar condições 

objetivas para estabelecer um diálogo com a escola ao disponibilizar um diagnóstico 

circunstanciado. 

A sistemática de monitoramento e a avaliação das unidades escolares e dos gestores 

vêm sendo realizadas por meio de: análises de informação relacionadas a estudantes, turmas, 

docentes e ao contexto escolar, coletados por meio de um sistema próprio desenvolvido pela 

SEEDF, bem como dos dados referentes ao desempenho escolar obtido a partir dos resultados 

das avaliações externas nacionais e internacionais, tais como:  

 

PROVINHA BRASIL 
 

A Avaliação da Alfabetização – Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar 

o desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua 

Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas crianças do 2º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas. A avaliação é censitária e aplicada duas vezes ao ano (no início e no final). 

Essa aplicação em períodos distintos possibilita a realização de um diagnóstico mais preciso, o 

que permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de 

habilidades de leitura e de matemática, ao longo do ano. Por possuir uma característica 

diferente das avaliações de larga escala e devido ao seu caráter diagnóstico, os dados 

relacionados ao desempenho dos estudantes não são publicados.  Desde 2017 a avaliação da 

alfabetização foi aplicada dentro da perspectiva do SIPAE-DF com o instrumento da prova 

diagnóstica e deixamos de utilizar a Provinha Brasil Nacional.   

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB) 
 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), tem como um dos principais 

objetivos avaliar a qualidade da educação nacional, por meio da coleta de dados junto aos 

sistemas de ensino e às escolas brasileiras. Assim, pode oferecer subsídios para a formulação, 

reformulação e monitoramento das políticas públicas educacionais.  

O SAEB é composto por três avaliações externas em larga escala: 

 

Figura 9 – ESTRUTURA DO SAEB 

 
AVALIAÇÃO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ANEB) abrange, de maneira amostral, 
estudantes das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e rurais, matriculados na 4ª 
série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, tendo como 
principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira. Apresenta 
os resultados do país como um todo, das regiões geográficas e das unidades da federação.   
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AVALIAÇÃO NACIONAL DO RENDIMENTO ESCOLAR (ANRESC) (também denominada "Prova 
Brasil"): avaliação censitária envolvendo os estudantes da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do 
Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o 
objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Participam desta 
avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 estudantes matriculados nas séries/anos 
avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo.  

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO (ANA) avaliação censitária envolvendo os 
estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. Tem como objetivo principal 
avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, alfabetização Matemática 
e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. A ANA foi incorporada ao 
SAEB em 2013.  

 

      Quadro 37 – RESULTADOS SAEB DF ANOS FINAIS  

 
           Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

 

       Quadro 38 – RESULTADOS SAEB DF ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 
            

 

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

 

AVALIAÇÕES INTERNACIONAIS  
 

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA) 
 

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é desenvolvido pela 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e tem como objetivo 

avaliar estudantes de 15 anos, idade em que, na maioria dos países, ocorre o término da 

escolaridade básica obrigatória. Participam do PISA 70 países; desses, 35 são membros da 

OCDE e 35 participam como convidados, a exemplo do Brasil. 

O PISA avalia, além do conhecimento escolar, a capacidade dos estudantes de analisar, 

raciocinar e refletir ativamente sobre seus conhecimentos e experiências.  

As avaliações acontecem a cada três anos e abrangem três áreas do conhecimento: 

Leitura, Matemática e Ciências. Cada edição do programa enfatiza uma dessas áreas. 

O Distrito Federal, na edição de 2015, destacou-se em relação ao resultado nacional, 

apresentando 4ª posição em Matemática, 3ª posições em Leitura e em Ciências. 
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Quadro 39 – RESULTADOS PISA 2015 

Fonte:INEP 

Quadro 40 – RESULTADOS PISA – MATEMÁTICA - BRASIL 

 
Fonte: INEP 
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Quadro 41 – RESULTADOS PISA – CIÊNCIAS - BRASIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP 

Quadro 42 – RESULTADOS PISA – CIÊNCIAS - BRASIL 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP 

 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador de qualidade 

educacional, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre 

rendimento escolar constante no Censo, combinados com o desempenho dos estudantes no 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

A série histórica de resultados do IDEB inicia-se, em 2005, momento em que foram 

estabelecidas metas bianuais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo país, mas 

também por escolas, municípios e unidades da federação. A lógica é a de que cada instância 

evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da 

média dos países desenvolvidos.  
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No Distrito Federal, as unidades escolares da rede pública de ensino que ofertam o 

Ensino Fundamental/Anos Iniciais e Finais demonstraram avanços em relação ao desempenho 

no IDEB 2015. 

 

Gráfico 19  - IDEB DF - ANOS INICIAIS 

           Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

          Gráfico 20  - IDEB DF - ANOS FINAIS 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 
                     

Gráfico 21  - IDEB DF – ENSINO MÉDIO 

 

 
Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 
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 Quadro 43  - IDEB OBSERVADO E META PROJETADA DO ENS. FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 
 

 

Quadro 44  - IDEB OBSERVADO E META PROJETADA DO ENS. FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

   Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

Quadro 45  - QUANTITATIVO DE UNIDADES ESCOLARES (UEs) QUE ALCANÇARAM OU SUPERARAM A META 

PROJETADA DO IDEB PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS INICIAIS E FINAIS, REDE PÚBLICA DE ENSINO 

DO DF 

      Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

 

EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA 
  

  O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza 

exames que, além de diagnosticar a educação básica brasileira, possibilitam meios para 

certificar saberes adquiridos tanto em ambientes escolares quanto extraescolares. O Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é um deles e pode 

ser realizado para pleitear certificação de conclusão do Ensino Fundamental e de ensino 

médio. A participação no ENCCEJA é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos 

residentes no Brasil e no exterior, inclusive às pessoas privadas de liberdade, que não tiveram 

oportunidade de concluir seus estudos na idade adequada. 
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Em 2017, foram realizadas 53.308 inscrições. Em 2018, foram 70.317 inscritos para o 

exame de certificação do Ensino Fundamental e Ensino Médio no DF. A SEEDF, por meio das 

Unidades Escolares que ofertam a Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal, emitiu a 

certificação.  

         Quadro 46  - QUANTITATIVO DE DOCUMENTOS EMITIDOS - ENCCEJA  

     
 
 
 

 
 

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

A ação desempenha papel relevante no cenário educacional do Distrito Federal, visto 

que cria oportunidade para aqueles que não tiveram acesso ao ensino formal na idade própria 

ou nele não puderam permanecer, de modo a terem seus conhecimentos reconhecidos e 

certificados. 

 

SISTEMA AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 

 O Sistema Avaliação em Destaque foi implantado em 2013 e objetivava a coleta dos 

dados de marcação da Provinha Brasil destinada aos 2º anos dos Anos Iniciais. 

 Em 2017 o Sistema passou a contemplar a aplicação da Prova Diagnóstica e a criação 

do módulo certificação do Encceja. (http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/). Em 

relação ao módulo Prova Diagnóstica o sistema apresenta os seguintes elementos: 

 Módulo Prova Diagnóstica 

 Módulo Certificação 

 Módulo Avaliações Externas e Indicadores Educacionais 

 

PROGRAMA POR DENTRO DOS EXAMES DO ENSINO MÉDIO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), em seu Art. 35, determina o 

Ensino Médio como etapa final da educação básica e tem entre suas finalidades a consolidação 

e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos e a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

Em consonância com as finalidades do Ensino Médio apontadas pela LDB, o Plano 

Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), na sua meta 12, aponta a necessidade da criação 

de políticas de incentivo ao acesso ao Ensino Superior e à Educação Profissional. 

Dentre as formas de acesso dos estudantes de Ensino Médio do Distrito Federal ao 

Ensino Superior, destacam-se: o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília 

(PAS-UnB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

O Governo Federal oferece programas e ações para estudantes, cuja participação é 

feita utilizando as notas do ENEM. Dentre eles, temos: o Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

Programa Universidade para Todos (ProUni), Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SISUTec), Ciência sem 

Fronteiras (CsF) e Institutos Federais de Ensino. 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
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A publicação da Lei de Cotas Raciais e Sociais (Lei 12.711/2012) trouxe aos estudantes 

da rede pública maior possibilidade de acesso ao Ensino Superior público, fazendo-se 

necessárias ações de divulgação e entendimento desses exames no contexto da referida Lei. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional (Distrito Federal, 2014) apontam que, na 

perspectiva formativa, a utilização das informações obtidas por meio dos resultados dos 

exames externos podem promover, na unidade escolar, uma reflexão sobre seu Projeto 

Político-Pedagógico, abrindo espaços para o crescimento de todo o coletivo e reorganização 

do trabalho pedagógico da escola como um todo. 

Com o objetivo de desenvolver ações de divulgação, compreensão e utilização das 

informações desses exames para os estudantes e para a gestão de políticas públicas, a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolveu o Programa Por 

dentro dos Exames do Ensino Médio, que foi constituído por três eixos de trabalho:  
 

 Por dentro do Enem 
 Por dentro do PAS-UnB  
 Por Dentro do ENCCEJA. 

 

Nos dois primeiros eixos de trabalho, foram desenvolvidas ações de divulgação, 

formação e ações pedagógicas destinadas aos profissionais de educação (professores e 

orientadores educacionais) e aos estudantes das unidades escolares de Ensino Médio; no 

terceiro eixo foram desenvolvidas ações de divulgação e formação aos profissionais de 

educação. A utilização das informações obtidas por meio dos resultados dos exames externos, 

numa perspectiva formativa proporciona reflexão sobre o Projeto Político-Pedagógico na 

unidade escolar, possibilitando o crescimento coletivo e a reorganização do trabalho 

pedagógico. 

Para isso, a SEEDF estabeleceu parcerias com entidades estudantis e instituições 

externas, como a Universidade de Brasília (UnB), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Instituto Federal de Brasília (IFB), Sindicato dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF(SINEPE-DF),Serviço Social da Indústria(SESI) e o 

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) . 

No âmbito da SEEDF, esse Programa envolveu articulações entre as Subsecretarias: de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional (SUPLAV); de Educação Básica 

(SUBEB); de Administração Geral (SUAG); de Gestão de Pessoas (SUGEPE); de Modernização e 

Tecnologia (SUMTEC); e de Infraestrutura e Alimentação Escolar (SIAE).  

       

POR DENTRO DO PAS-UnB 

O Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) é a 

modalidade de acesso ao Ensino Superior que abriu, para o estudante do Ensino Médio, as 

portas da Universidade de forma gradual e progressiva. Este Programa tem por objetivo a 

ampliação do processo de interação Universidade e Ensino Médio, configurando-se em uma 

oportunidade de acesso à Universidade que valoriza a formação significativa dos estudantes 

como sujeitos críticos e participantes do próprio processo de aprendizagem. 

As ações do eixo Por dentro do PAS-UnB são articuladas entre a SEEDF e Centro 

Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e 

abrange ações de formação dos profissionais da educação, de divulgação das características do 

exame e discussões de ações pedagógicas.  
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 POR DENTRO DO ENEM 

O ENEM foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao 

final da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 

escolaridade. A partir de 2009, o ENEM passou a ser utilizado também como mecanismo de 

seleção para o ingresso na educação superior, quando nele foram implementadas mudanças 

que contribuíram para: (democratizar as oportunidades de acesso às vagas oferecidas por 

Institutos de Ensino Superior (IFES); promover a mobilidade acadêmica; induzir a 

reestruturação dos currículos do Ensino Médio. 

O eixo Por dentro do ENEM é constituído de ações de formação dos profissionais da 

educação, de divulgação das características do exame, discussões de ações pedagógicas e 

aplicação de um simulado onde os estudantes podem avaliar seus conhecimentos. 

O Simulado DF é uma das ações que integra o Eixo Por Dentro do Enem e tem como 

objetivos possibilitar aos estudantes a verificação de suas potencialidades e fragilidades 

quanto ao desempenho nas áreas de conhecimento avaliadas, bem como ambientá-los para o 

momento de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2018 foi aplicado 

para 172 Unidades Escolares, entre elas 131 Escolas do Ensino Médio e EJA da Rede Pública, 31 

escolas da rede Privada e 10 Unidades Federais, atendendo 25.938 estudantes. 
 

Gráfico  19  – SIMULADO DF 2017 

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 

 

Gráfico  20  – SIMULADO DF 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEEDF/SUPLAV/COPAV/DIAV 
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Com objetivo de incentivar e fomentar a leitura e a escrita entre os participantes do 

Simulado DF, a Secretaria de Educação do Distrito Federal promove o Concurso Jovem Escritor, 

em parceria com Sindicato das Indústrias Gráficas do Distrito Federal (Sindigraf-DF), no qual as 

Unidades Escolares participantes e os 100 estudantes premiados recebem uma coleção das 

obras editadas por meio da SEEDF. 
 

POR DENTRO DO ENCCEJA 

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos tem o 

objetivo de avaliar competências e habilidades de jovens e adultos, residentes no Brasil ou no 

exterior, que não tiveram acesso aos estudos ou à continuidade dos mesmos na idade própria, 

para equivalência de estudos correspondentes à conclusão dos níveis de Ensino Fundamental e 

Médio. Pode ser realizado para solicitar a certificação de conclusão do Ensino Médio e Ensino 

Fundamental.    
 

MOVIMENTAÇÃO E RENDIMENTO  
 

Em relação à movimentação e ao rendimento da Educação Básica da Rede Pública de 

Ensino, conforme dados apresentados na tabela a seguir, em 2017 houve um aumento nas 

taxas de aprovação em relação a 2015: de 91,75% para 93,33% dos estudantes aprovados no 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais; de 77, 50% para 82,73% no Ensino Fundamental - Anos 

Finais; e de 76,25% para 76,58% no Ensino Médio.    
 

 

Quadro 47 - TAXAS DE RENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REDE PÚBLICA DE ENSINO DF – 2015 -2018 

 
Fonte: GDF/ SEEDF/ SUPLAV/DIED        

 

 
SUPERVISÃO INSTITUCIONAL E NORMAS DE ENSINO 
 

PUBLICAÇÃO DE EDIÇÃO REVISTA E ATUALIZADA DO MANUAL DA 

SECRETARIA ESCOLAR – 2018 
 

 A reformulação do Manual da Secretaria Escolar é resultado de uma ação desenvolvida 

por representantes das áreas técnicas desta Secretaria e dos Secretários Escolares, da Rede 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Aprovação 91,75% 92,74% 93,33% 77,50% 80,13% 82,73% 76,25% 77,00% 76,58%

Reprovação 7,65% 6,91% 6,30% 18,50% 16,68% 13,91% 16,37% 15,78% 15,73%

Abandono 0,61% 0,35% 0,37% 4,00% 3,19% 3,36% 7,39% 7,22% 7,70%

            2) A partir de 2017, as matrículas do Ensino Médio Integrado e do Técnico Integrada à EJA foram incluídas na 

Educação Profissional.

Notas: 1) No Ensino Fundamental, anos finais, e no Ensino Médio foram consideradas as aprovações com e sem 

dependência.

Rendimento

Ensino Fundamental
Ensino Médio 

Anos Iniciais Anos Finais
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Pública e da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal, os quais se dedicaram ao estudo e à 

discussão dos temas apresentados, à luz da legislação vigente. 

  O Manual da Secretaria Escolar é o documento que orienta o trabalho dos 

profissionais da área, especificamente, no que se refere aos procedimentos de escrituração e 

registro escolar executados em, aproximadamente, 600 UEs da Rede Pública de Ensino, 

possibilitando formação profissional e adequada aplicação da legislação vigente. A entrega do 

manual configura-se como mais uma ação de valorização e qualificação dos profissionais da 

educação. 

 

AUTORIZAÇÃO DE NOVOS CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 Para atender à crescente demanda da comunidade escolar, que anseia pelo ingresso 

na Educação Profissional, as unidades escolares da Rede Pública de Ensino vêm expandindo o 

atendimento dessa modalidade. Ressalta-se que 11 unidades escolares já oferecem cursos 

técnicos de nível médio e que, neste ano de 2018, dois novos cursos foram autorizados pelo 

Conselho de Educação do Distrito Federal, ampliando de forma progressiva, a oferta na Rede 

Pública de Ensino. 

 A educação profissional técnica de nível médio pode ser desenvolvida das seguintes 

formas: 

 I – Articulada com o ensino médio sob duas formas: 

a) integrada: oferecida simultaneamente ao ensino médio, na mesma instituição 

educacional, com matrícula e certificação únicas; 

b) concomitante: oferecida somente a quem esteja cursando o ensino médio, com 

dupla matrícula e dupla certificação, podendo ser realizada na mesma instituição 

educacional ou em instituições educacionais distintas. 

 II - Subsequente: oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 

 Para a oferta da educação profissional técnica de nível médio, as unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino devem requerer autorização dos cursos junto à Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, os quais, após análise do órgão próprio são submetidos à 

deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal. 
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INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DA REDE 
FÍSICA 

  

 

CENSO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL 

 

O Censo Escolar do Distrito Federal é coletado por meio de formulário impresso e 

aplicado na rede pública e particular conveniada em data definida a partir do calendário 

escolar da rede pública de cada ano letivo.  É o principal instrumento para distribuição do 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). É responsável ainda por 

subsidiar a aquisição de mobiliários, contratação de transporte escolar e melhorias nas 

adequações das cozinhas, dispensas e depósitos de gás, além de ser utilizado para modulação 

de pessoal para as escolas públicas do DF. 

 Considerando o Censo Escolar do DF, o percentual de instituições educacionais cresceu 

entre 2015 e 2018 em 3,04%, conforme pode ser observado no gráfico 21. 

 

Gráfico  21  – NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DO DF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar 

 
Gráfico  22 - NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES POR TIPOLOGIA - 2018 REDE PÚBLICA - DF 
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Fonte: SEEDF/ Censo Escolar 

 

Gráfico  23 - NÚMERO DE UNIDADES ESCOLARES QUE OFERECEM CRECHE E/OU PRÉ-ESCOLA  - REDE 

PÚBLICA E PARTICULAR CONVENIADA - DISTRITO FEDERAL 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar  

Na rede particular conveniada, observamos 156 instituições particulares conveniadas 

(CEPIs e prédio próprio) em 2018; enquanto que, em 2015, havia  145 instituições, o que 

representa um crescimento, entre 2015 e 2018, de 7%.  

Em relação ao número de professores em exercício em salas da aula, entre 2015 e 

2018, conforme os dados apresentados no gráfico 24, percebe-se um crescimento de 1,74%. 
 

Gráfico  24 – NÚMERO DE PROFESSORES/AS EM EXERCÍCIO EM SALA DE AULA 
 

 
Fonte: SEEDF/ Censo Escolar 

 

 Quanto ao número de matrículas da rede estadual, entre 2015 e 2018, houve uma 

queda de 0,2%.  
 

Gráfico  25 - TOTAL DE MATRÍCULAS - REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEEDF/ Censo EscolaR 



116 

 

 

Tabela 23 - QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS REDE PÚBLICA 2015-2018 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar       

Gráfico  26 - MATRÍCULA POR ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO REDE PÚBLICO 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar   

* Nota: A partir de 2017, as matrículas do Ensino Médio Integrado e o Técnico Integrada à EJA foram incluídas na 

Educação Profissional. 
 

Tabela 24 - QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS REDE PARTICULAR CONVENIADA  2015 – 2018 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar          
 

A matrícula da rede particular conveniada, no que diz respeito à matrícula de Educação 

Infantil, cresceu em 37,68% entre 2015 e 2018. Já a matrícula da Educação Especial cresceu em 

7,16% no mesmo período. Enquanto que as matrículas da rede pública de ensino na 

modalidade pré-escola cresceram em 29,55% entre 2015 e 2018, conforme Gráfico 27.  

QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS SOMENTE REDE PÚBLICA 

Etapas 2015 2016 2017 2018* 

EDUCAÇÃO INFANTIL 33.871 38.897 41.352 43.856 

ENSINO FUNDAMENTAL 285.263 279.697 279.568 276.317 

ENSINO MÉDIO 80.425 79.625 79.197 77.814 

EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS – EJA 48.701 51.005 51.004 45.794 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.649 4.835 4.876 4.881 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 5.014 5.364 6.712 8.314 

TOTAL 457.923 459.423 462.709 456.976 

ETAPAS 2015 2016 2017 2018 

EDUCAÇÃO INFANTIL 13.415 15.746 16.714 18.470 
ENSINO FUNDAMENTAL 650 534 - - 

ENSINO MÉDIO - - - - 
EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS – EJA - - - - 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.047 905 1.002 1.122 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - - - - 

Total 15.112 17.185 17.716 19.592 
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2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Aprovação 91,75% 92,74% 93,33% 77,50% 80,13% 82,73% 76,25% 77,00% 76,58%

Reprovação 7,65% 6,91% 6,30% 18,50% 16,68% 13,91% 16,37% 15,78% 15,73%

Abandono 0,61% 0,35% 0,37% 4,00% 3,19% 3,36% 7,39% 7,22% 7,70%

            2) A partir de 2017, as matrículas do Ensino Médio Integrado e do Técnico Integrada à EJA foram incluídas na 

Educação Profissional.

Notas: 1) No Ensino Fundamental, anos finais, e no Ensino Médio foram consideradas as aprovações com e sem 

dependência.

Rendimento

Ensino Fundamental
Ensino Médio 

Anos Iniciais Anos Finais

 
 

 Gráfico  27 - MATRÍCULAS EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA – 2015-2018 

Em relação ao movimento e rendimento da rede pública do DF, percebe-se que, em 

2017, foram aprovados 93,33% nos anos iniciais, 82,73% nos anos finais e 76,58% no ensino 

médio. 

 

Quadro 48  - TAXAS DE RENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

 

 

 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar          

 

O Censo Escolar da Educação Básica tem como data de referência a última quarta-feira 

do mês de maio de cada ano. Os dados relativos a 2018 do Censo Escolar serão publicizados 

apenas em 2019.  Os dados publicados demonstram que entre 2015 e 2018, houve um 

crescimento de 3,6% das construções de dependências para acesso de portadores de 

deficiência, 5% (ou 25 salas) de salas de apoio à aprendizagem, de 12% de quadras cobertas e 

de (ou 25 salas) de salas de leitura, enquanto há uma queda de 3,5% da implementação de 

laboratório de informática de acordo com os Gráficos 27 e 28.     
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Gráfico  28– UNIDADES ESCOLARES – DEPENDÊNCIAS EXISTENTES – 2014-2017 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar       

 

 

Gráfico  29 – UNIDADES ESCOLARES – QUADRAS DE ESPORTES – 2014-2017 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar       
 

Quanto ao percentual de alunos matriculados em tempo integral, observa-se que, no 

intervalo maior que 25% até 50%, houve um decréscimo de 3,12%, maior que 50% até 75% 

houve um aumento em 137,5%, enquanto que acima de 75% o decréscimo foi de -45% entre 

2014 e 2017, conforme Gráfico 29. Informamos que os dados referentes ao ano de 2018 estão 

em fase de verificação pelas unidades escolares, portanto não estão disponíveis. 
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 Gráfico  30 – UNIDADES ESCOLARES – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL – 2014-2017 

 

Fonte: SEEDF/ Censo Escolar    

Criação de novas unidades escolares na Rede Pública de Ensino: 

 CEF 09 DE SOBRADINHO 

 ESCOLA CLASSE COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM DO PARANOÁ 

 CIL DO RIACHO FUNDO I 

 CEI BURITIZINHO 

  CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL À DISTÂNCIA DE 

BRASÍLIA 
 

Tabela 25 -  OBRAS EXECUTADAS OU EM EXECUÇÃO 2015 - 2018 

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

   

 

 

AÇÃO  QUANT. VALOR  

CEPI concluídos e em execução   31 R$ 75.723.096,41 

Reforma e ampliação dos Setores de 
Alimentação  

14 R$ 2.946.992,46 

Construção de muros  16 R$ 10.085.005,39 

Construção de Reservatórios  7 R$ 1.234.856,34 

Construção de Cobertura de quadras 5 R$   2.963.010,97  

Escola Técnica do Guará 2017 1 R$ 11.683.146,29 

OUTRAS OBRAS  4 R$ 9.499.441,39 

 TOTAL  78 R$      
114.135.549,25 
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Quadro 49  - OBRAS ENTREGUES – 2015-2016 

 

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 
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 Quadro 50  -  OUTRAS OBRAS ENTREGUES 

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 
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Quadro 51  -  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – 2015-2018 

 

 

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - EXERCÍCIO 2015 

  Nº PROCESSO OBJETO QUANTIDADE DE 

INTERVENÇÕES 

VALOR 

1 080.011393/2009 Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas da Rede Oficial de 

Ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

726 24.929.739,53 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - EXERCÍCIO 2016 

2 080.011393/2009 Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas da Rede Oficial de 

Ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

337 15.753.144,62 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - EXERCÍCIO 2017 

3 080.005639/2015 Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas da Rede Oficial de 

Ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

105 9.420.138,39 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - EXERCÍCIO 2018 

4 080.005639/2015 Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas escolas da Rede Oficial de 

Ensino e demais próprios da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal 

344 25.545 

.136,34 

T O T A L 1512 75.648.158,88 

FONTE: GDF/ SEEDF/SIAE   
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Quadro 52  -  NOTAS DE EMPENHO – 2015-2018 - UNIDADE GESTORA 160101 – 160202 – 160903  

 

 

TIPO 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 (JAN-AGO) 
 

TOTAL GERAL 

QTD VALOR (R$) QTD VALOR (R$) QTD VALOR (R$) QTD VALOR (R$) QTD VALOR (R$) 

EMISSÃO (+) 7.412  8.283.579.582,97  7.687  7.156.939.467,60  7.000  6.185.120.779,06  3.876  4.065.612.487,48  25.975  25.691.252.317,11  

REFORÇO (+) 353  144.210.249,52  39  8.550.631,99  108  4.700.071,06  31  12.696.491,96  531  170.157.444,53  

CANCELAMENTO 

(-) 

1.902  1.532.700.887,92  1.840  1.073.408.461,61  1.506  1.078.025.960,96  751  503.891.106,63  5.999  4.188.026.417,12  

ESTORNO (-) 29   8.494.176,75  17  8.899.423,37  22  4.846.407,41  30  14.705.948,42  98  36.945.955,95  

TOTAL GERAL 9.696 6.886.594.767,82 9.583 6.083.182.214,61 8.636 5.106.948.481,75 4.688 3.559.711.924,39 32.603 21.636.437.388,57 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental. 

 
Fonte: GDF/ SEEDF/SUAG 

 

Quadro 53  -  FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES – 2015-2018  

 

FOLHA DE PAGAMENTO— 

SERVIDORES 
 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 (JAN-AGO) 

 

TOTAL GERAL (R$) 

FCDF 1.959.643.644,67  1.129.562.563,16 2.652.581.415,07 2.184.739.189,29 7.926.526.812,19 

FUNDEB 1.720.264.805,85  1.799.421.109,03 1.913.864.970,32 1.681.863.426,02 7.115.414.311,22 

SEEDF 1.630.516.145,59  1.605.283.039,44 1.562.322.588,26 399.105.523,98 5.197.227.297,27 

TOTAL GERAL (R$) 5.310.424.596,11 4.534.266.711,63 6.128.768.973,65 4.265.708.139,29 20.239.168.420,68 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 
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 Gráfico 31  -  FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES – 2015-2018  

 
 Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

 

Justificativa: O aumento no gasto com pessoal, de 2015 a 2018, reflete as maiores necessidades desta 
Secretaria, tanto para atender à comunidade escolar, quanto para garantir o devido funcionamento da 
administração, fortalecendo o sistema público de ensino.  
 
 

Gráfico  32 - Empenhos/ Contratos Formalizados GEO/DICOF 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

Justificativa: A diminuição na quantidade de empenhos segue a tendência de austeridade nos 
investimentos por parte do poder público, considerando a necessidade de adequação dos gastos ao 
longo dos últimos quatro anos, conforme preconiza o Decreto nº 37.121/2016 e alterações 
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Gráfico  33 - CONTRATOS FORMALIZADOS GCONT/DICOT 

 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

Justificativa: A Diretoria de Contratos, Termos, Convênios e Parcerias vem agindo de forma célere na 

confecção e nos registros contratuais, o que viabilizou um maior número de contratos assinados. 

 

Quadro 54 – VALORES TERMOS DE COLABORAÇÃO CRECHE E PRÉ-ESCOLA – 2015-2018 

 
Fonte: GDF/ SEEDF/ GCONP 

 

Gráfico 34 –  VALORES TERMOS DE COLABORAÇÃO CRECHE E PRÉ-ESCOLA – 2015-2018 

 
Fonte: GDF/ SEEDF/GCONP 

 

Justificativa: Os valores acompanham os esforços para garantir o acesso à educação infantil e um bom 

ensino de base, atendendo um maior quantitativo de alunos e promovendo uma infraestrutura 

adequado ao ensino. 

 

 

 

 

 

 

TIPO 2015 2016 2017 2018 TOTAL GERAL (R$)

CRECHE - 0 A 3 ANOS 98.111.272,23 98.389.568,55 103.889.366,41 107.042.024,97 407.432.232,16

PRÉ-ESCOLA - 4 A 5 ANOS 35.899.457,26 58.275.459,75 69.619.944,63 80.233.570,77 244.028.432,41

134.010.729,49 156.665.028,30 173.509.311,04 187.275.595,74 651.460.664,57

 Valores dos Termos de Colaboração (2015-2018).

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

2015 2016 2017 2018 TOTAL
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Valores dos Termos de Colaboração Creche e Pré-escola 
(2015-2018) 

CRECHE - 0 A 3 ANOS PRÉ-ESCOLA - 4 A 5 ANOS Fonte: GCONP
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GESTÃO DOS PROFISSIONAIS  
DA EDUCAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) conta, atualmente, com um 

efetivo de 36.857 servidores e 8.301 professores temporários, com jornada de trabalho entre 

12 e 40 horas, cujo pagamento se dá por hora trabalhada. 

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, unidade orgânica de comando e 

supervisão, diretamente vinculada ao Secretário de Estado de Educação, compete definir, 

elaborar, implantar, acompanhar e implementar políticas, diretrizes e orientações relacionadas 

à gestão e ao desenvolvimento de pessoas.  

Com o objetivo de implementar ações relativas às atividades de   seleção e ao 

provimento de cargos efetivos, à gestão dos professores substitutos, e à análise e ao 

acompanhamento das modulações das unidades escolares e administrativas da Secretaria, 

destacam-se as ações da SEEDF. Em 2017, a rede contava com 36.353 servidores e 6.985 

professores temporários com jornada de trabalho de 40 horas. 

A SEEDF cumpre o piso salarial nacional e a carga horária de coordenação pedagógica 

(33% da carga horária total de trabalho de 20 horas e 37,5% para jornada de 40 horas) 

previstos em Lei. 
 

Tabela 26 - QUANTITATIVO DE SERVIDORES DA SEEDF 

 

Ano Servidores efetivos Contratos temporários 

(Professores) 

2015   

2016 37.970 6.644 

2017 36.353 6.985 

2018* 36.857 8.301 * 

Fonte: GDF/SEEDF/SUGEP 

* Observação: dados coletados até setembro de 2018. 

 

CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 

Criada pela Lei nº 66/1989, reestruturada pelas Leis nº 4.075/2007 e alterada Lei nº 

5.105/2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 03/05/2013, que dispõe 

sobre a reestruturação da Carreira e os valores das tabelas de seus vencimentos básicos. 

A Carreira Magistério Público do Distrito Federal é composta pelos seguintes cargos: 

I – Professor de Educação Básica: com atribuições que abrangem as funções de 

magistério e demais atividades pedagógicas. Com habilitação específica, obtida em curso 

superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica para 

atuação nas etapas e nas modalidades da Educação Básica. 

 II – Pedagogo-Orientador Educacional: com atribuições de orientação educacional. 

Formação em curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em 

Orientação Educacional para atuação na Educação Básica da Rede Pública de Ensino. 

A progressão na Carreira Magistério Público ocorre de duas formas: 

I – Progressão vertical: por tempo de serviço – 365 dias de interstício entre uma 

etapa e outra; 
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II – Progressão horizontal: por formação continuada, lato sensu (especialização) ou 

stricto sensu (mestrado e doutorado). 

Tabela 27 - DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES – CARREIRA MAGISTÉRIO – EM EXERCÍCIO NAS 

COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO (CRE) E UNIDADES DE ENSINO 

Cargo Quantitativo 

Assessor 34 

Assessor Técnico 22 

Chefe 27 

Coordenador de Regional  13 

Diretor 652 

Vice-diretor 623 

Supervisor Pedagógico 563 

Total 1934 
Fonte: SIGRH REF: 09/2018 Extração GDF/SEEDF/SUGEP/GSAIG 

 
 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

Ocorre para suprir carências provisórias decorrentes de afastamento legal 

temporário de professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou de 

carências temporárias. 

Cabe destacar que a contratação temporária encontra fulcro na Lei nº 4.266, de 11 

de dezembro de 2008 e no Decreto nº 37.983, de 1º de fevereiro de 2017, que regulamenta a 

contratação temporária de professor substituto, para atender à necessidade de excepcional 

interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dá outras providências. 

No final do ano de 2016 foi realizado Processo Seletivo Simplificado visando à 

contratação temporária de professores substitutos para atuar na Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de 2008, 

conforme Edital nº 08/2017 – SEEDF, de 30 de janeiro de 2017, e Edital nº 28, de 29 de 

novembro de 2016. O referido Edital selecionou professores temporários que atuaram nos 

anos de 2017 e 2018. 

Para a composição de Banco de Reservas de Professores Substitutos para suprimento 

das carências supramencionadas nos anos de 2019 e 2020, conforme DODF nº 168, de 3 de 

setembro de 2018, foi publicado o  Edital nº 40, de 31 de agosto de 2018, que torna pública a 

realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor 

substituto temporário para integrar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, retificado pelo Edital nº 43, de 14 de setembro de 2018. 
 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

Criada pela Lei nº 83, de 29 de dezembro de 1989 e, atualmente, regida pela Lei nº 

5.106/2013 é composta pelos seguintes cargos, conforme Tabela a seguir:   

 

Tabela 28 - DEMONSTRATIVO DE SERVIDORES – CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO – EM EXERCÍCIO 

NA SEEDF 

CARGO QUANTITATIVO 

Pedagogos-Orientadores Educacionais 716 

Agentes de Gestão Educacional 5.813 

Analistas de Gestão Educacional 349 

Técnicos de Gestão Educacional 2.630 
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Monitores de Gestão Educacional 484 

FONTE: SIGRH REF: 09/2018 Extração GDF/SEEDF/SUGEP/GSAIG 

 

A progressão na Carreira Assistência à Educação ocorre também nas formas vertical 

ou horizontal. 

Gráfico  35 - SERVIDORES POR CARGO COMISSIONADO – CARREIRA ASSISTÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SIGRH REF: 09/2018 Extração GDF/SEEDF/SUGEP/GSAIG 

 

Tabela 29 - NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEEDF 

ANO NOMEAÇÃO POSSE 

2015 240 174 

2016 297 227 

2017 292 202 

2018* 2046 1701 

Total  2875 2304 

Fonte: GDF/SEEDF/SUGEP 

* Observação: dados coletados até setembro de 2018. 

 

Tabela 30 - NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEEDF - DETALHADO 

 

ANO NOMEAÇÃO NOMEADOS EMPOSSADOS 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

PESSOA 

COM 

DEFICIÊNCIA 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

PESSOA 

COM 

DEFICIÊNCIA 

2016 DODF n° 4, de 07/01/2016 58 11 43 1 

DODF n° 26, de 10/02/2016 159 0 127 0 

DODF n° 60, de 30/03/2016 21 0 16 0 

DODF n° 88, de 10/05/2016 31 0 23 0 

DODF n° 144, de 28/07/2016 6 0 5 0 

DODF n° 185, de 29/09/2016 1 0 1 0 

DODF n° 188, de 04/10/2016 5 0 5 0 

DODF n° 204, de 27/10/2018 4 1 4 1 
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2017 DODF Extra nº 07 de 14/05/2017 209 2 143 0 

DODF nº 91, de 15/05/2017 66 1 49 0 

DODF n° 196, de 11/10/2017 13 0 9 0 

2018 DODF n 9, de 02/02/2018 597 55 542 44 

DODF nº 27, de 07/02/2018  

e DODF Extra nº 10, de 07/02/2018 

310 73 252 55 

DODF nº 84, de 03/05/2018 5 2 5 2 

DODF nº 99, de 24/05/2018 69 0 64 0 

DODF nº 35, de 30/05/2018 154 16 111 9 

DODF nº 125, de 04/07/2018 674 6 620 6 

DODF nº 155, de  15/08/2018 2 0 1 0 

DODF nº 161, de  23/08/2018 17 7 11 4 

DODF nº 170, de  05/09/2018 59 0 52 0 

DODF nº 194, de  10/10/2018 1 0 1 0 

DODF n° 204, de 25/10/2018 6 3 3 0 

DODF Extra nº 81 de 04/12/2018 6 0 PRAZO PRAZO 

DODF n° 229, de 01/12/2018 28 0 PRAZO PRAZO 

TOTAL PARCIAL 2501 177 2087 122 

TOTAL GERAL 2678 2209 

 

 

MODULAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

Modular consiste em definir o quantitativo de servidores necessário para atuar em 

determinadas áreas. A fim de subsidiar essa modulação, são produzidos relatórios gerenciais 

como base para as políticas de eficiência na gestão de pessoas da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal. 

Em 2017, por meio do DODF nº 12 de 17/01/2017, foi publicada a Portaria nº 12, de 

13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre os critérios para a lotação, exercício, modulação, 

atuação e Procedimento de Distribuição de Carga Horária/Atividade dos servidores da Carreira 

Magistério Público do Distrito Federal, readaptados, em exercício nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas unidades parceiras e dá outras providências. A 

partir da referida Portaria, foi possível definir pela primeira vez na SEEDF o quantitativo de 

professores readaptados que poderiam atuar por unidade escolar e distribuir de forma mais 

equânime, a partir de 2017, esses servidores nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal. 

Também em 2017, por meio do DODF nº 28 de 08/02/2017, foi publicada a Portaria 

nº 35, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os critérios referentes à composição e 

modulação das Coordenações Regionais de Ensino e suas unidades regionais jurisdicionadas. 
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Outra ação importante de modulação foi a publicação da Portaria nº 24, de 05 de 

fevereiro de 2018, que dispõe sobre critérios de planejamento e modulação do Centro de 

Educação Profissional - Escola de Música de Brasília (CEP – EMB) e dá outras providências. 

Em 2018, por meio do DODF nº 33 de 19/02/2018, foi publicada a Portaria nº 44, de 

16 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a modulação de servidores das especialidades dos 

cargos de Agente de Gestão Educacional e Técnico de Gestão Educacional e do cargo de 

Monitor de Gestão Educacional da Carreira Assistência à Educação nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Em 2017, a SEEDF, por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e em parceria 

com a Subsecretaria de Educação Básica e a Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação, e visando aprimorar a gestão dos servidores da Carreira 

Magistério Público do Distrito Federal lotados e em exercício nas UEs Especializadas, realizou-

se a Modulação Integrada. Nesse sentido, buscou-se compreender e garantir o respeito às 

especificidades das práticas pedagógicas em todas as unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino. Essa atividade abarcou as UEs que ofertam Educação Profissional; os Centros 

Interescolares de Línguas (CILs); os Centros de Ensino Especial (CEEs); os Centros Integrados de 

Educação Física (CIEFs); as Escolas Parque (EPs); a Escola do Parque da Cidade (PROEM); a 

Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP); a Escola da Natureza; os Núcleos de Ensino das 

Unidades de Internação Socioeducativa; o Centro Educacional 01 de Brasília (Núcleos de 

Ensino do Sistema Prisional); e as UEs que ofertam o Programa de Educação Integral em 

Tempo Integral (PROEITI). Esse levantamento de demandas visa à excelência na gestão de 

pessoas em prol da melhoria da oferta educacional, nas unidades especializadas devido a sua 

natureza especial.  

Ademais, desde 2017, foram autuados processos individuais de conferência de 

modulação para todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino. Essas conferências 

permaneceram em 2018, sendo efetuadas e encaminhadas periodicamente às Coordenações 

Regionais de Ensino e às unidades escolares, para os ajustes necessários, com o objetivo de 

formalizar, padronizar e orientar essas Coordenações, por meio das Unidades Regionais de 

Gestão de Pessoas (UNIGEPs) e também as próprias unidades escolares, na adequação correta 

da força de trabalho de cada unidade. 

 

NORMAS PARA LOTAÇÃO, EXERCÍCIO E ATUAÇÃO DE SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

A SEEDF publica anualmente Portarias que definem normas para Lotação, Exercício e 

Remanejamento de servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 

Em 2017, a Portaria vigente era a nº 415 de 07 de dezembro de 2016 e, em seguida a nº 388 

de 05 de setembro de 2017 que vigorou até julho de 2018, quando foi publicada a Portaria 

vigente é a nº 204, de 31 de julho de 2018. 

Em 2017, por meio do DODF nº 12 de 17/01/2017, foi publicada a Portaria nº 12, de 

13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre os critérios para a lotação, exercício, modulação, 

atuação e Procedimento de Distribuição de Carga Horária/Atividade dos servidores da Carreira 

Magistério Público do Distrito Federal, readaptados, em exercício nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas unidades parceiras. A referida Portaria 

permitiu que também aos professores readaptados fosse oportunizado obter lotação e 

exercício nas unidades escolares e que suas atividades fossem distribuídas com base em 

critérios definidos na referida Portaria. 
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Em 2018, foram publicadas normas para Lotação, Exercício e Atuação também para 

servidores integrantes da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, por meio da 

Portaria nº 45, de 16 de fevereiro de 2018, no DODF nº 33 de 19/02/2018. 

 

PROCEDIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS/ CARGA HORÁRIA E 

ATRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS/ ATUAÇÃO - CARREIRA MAGISTÉRIO 

PÚBLICO 

Anualmente a SEEDF publica Portaria que define os critérios para o Procedimento de 

Distribuição de Turmas/ Carga Horária e Atribuição de Atendimentos/ Atuação dos servidores 

integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, em exercício nas unidades 

escolares, nas unidades escolares especializadas e nas escolas de natureza especial da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal e nas unidades parceiras, quando for o caso. 

Em 2017, foram definidos os critérios para 2018, por meio da Portaria nº 561, de 27 

de setembro de 2017, inclusive para os professores readaptados. 

A Portaria citada define, inclusive, as atribuições e requisitos para o exercício do 

Coordenador Pedagógico Local e os quantitativos de Coordenador por unidade escolar. 

 

 

REMANEJAMENTO INTERNO E EXTERNO 

O Procedimento de Remanejamento possibilita ao servidor da Carreira Magistério 

Público, anualmente, a mudança do seu local de exercício ou lotação, conforme seu interesse e 

a necessidade da SEEDF, de maneira transparente e democrática, seguindo os critérios 

previstos em Portaria editada anualmente, e realizado por meio de sistema informatizado 

(SIGEP). É efetuado em etapas distintas e regulado por instrumentos legais próprios. Esse 

processo é disponibilizado e efetivado via internet, no site www.sigep.se.df.gov.br, por meio 

do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP). 

No Remanejamento Externo, o servidor assegura o direito de remanejar-se para uma 

determinada Coordenação Regional de Ensino, que pode englobar uma ou mais Regiões 

Administrativas. O Remanejamento Interno é efetuado entre as unidades escolares de uma 

mesma Coordenação Regional de Ensino. Esta etapa é efetuada antes do Remanejamento 

Externo. Com o objetivo de preservar a transparência do procedimento, os servidores têm 

prazos para a visualização prévia das carências, interposição de recursos sobre as carências 

ofertadas e ainda, caso seja do interesse do servidor, pleitear o quantitativo de carências 

compatíveis às suas habilitações. 

A Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) e a Subsecretaria de Modernização e 

Tecnologia (SUMTEC) inovaram no ano de 2017 e implementaram o Procedimento de 

Remanejamento Interno e Externo de servidores da Carreira Magistério Público do Distrito 

Federal no SIGEP. Nos anos anteriores, 2014 a 2016, o procedimento era realizado no site 

remanejamento.se.df.gov.br. 

 

REMANEJAMENTO A PEDIDO 

Refere-se à mudança do local de exercício do servidor, mediante solicitação e a 

critério da Administração. Desde 2016, é registrado número expressivo de solicitações de 

remanejamento a pedido, dentre os quais foram atendidos aproximadamente 70% desses 

requerimentos. 

 



132 

 

LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

A SUGEP tem buscado atender às solicitações de usufruto de Licença-Prêmio por 

Assiduidade dos servidores, em que pesem as dificuldades orçamentárias. Visa a conciliar o 

direito do servidor sem prejuízo do atendimento aos estudantes da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal. Foram concedidos os usufrutos conforme tabela seguinte. 
 

Tabela 31 - Quadro Licença-prêmio 

ANO 2015 2016 2017 2018 

Carreira Assistência 722 883 955 468 

Carreira Magistério 794 1336 1450 814 

TOTAL 1516 2219 2405 1282 

Até o mês de agosto de 2018. Fonte: SIGRH- Extração SUGEP/SEEDF 

 

PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE EM PECÚNIA 

Em que pesem as dificuldades orçamentárias que o Governo do Distrito Federal vem 

enfrentando, de 2015 a 2018 já foram pagos R$ 142.271.514,52 para 2148 servidores, 

referentes à conversão em Pecúnia de Licenças-Prêmio por Assiduidade não usufruídas na 

ativa por servidores aposentados, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 32 - PAGAMENTO DE LPA NO QUADRIÊNIO 2015/2018 

ANO QUANTITATIVO DE SERVIDORES VALOR 

2015 768 R$ 50.541.428,08 

2016 198 R$ 12.692.474,09 

2017 637 R$ 41.359.269,09 

2018 545 R$ 37.678.343,26 

TOTAL 2148 R$ 142.271.514,52 

Fonte: GDF/SEEDF/SUGEP 

 
APOSENTADORIAS 

Desde o ano de 2016, devido à iminência de mudanças nas regras para contagem de 

tempo para aposentadoria, houve um aumento no quantitativo por parte dos servidores desta 

pasta: 

Tabela 33 - QUANTITATIVO DE APOSENTADORIAS POR ANO (INCLUINDO SERVIDORES READAPTADOS 

ANO CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO 

2015 467 833 

2016 657 1176 

2017 674 1439 

2018 421 1018 

TOTAL 2219 4466 

Fonte: GDF/SEEDF/SUGEP 

 

PROGRAMA CARÊNCIA ZERO 

Com a missão de tornar efetivo o suprimento de carências de Professores na Rede 

Pública de Ensino, no início do ano letivo e durante todo o calendário escolar, surgiu o 

Programa Carência Zero. Para que o programa obtenha sucesso, um conjunto de ações são 

planejadas e executadas antes do início do ano letivo: modulação de todas as unidades 

escolares; publicação de normativos acerca da atuação, da modulação e da distribuição de 

carga horária dos professores; designação de “padrinhos” das Coordenações Regionais de 
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Ensino a fim de promover a aproximação da instância central com a regional, de modo a 

desburocratizar e agilizar os procedimentos e o acompanhamento sistemático da contratação 

temporária de professores, dentre outras ações. 

O Programa também é o responsável pela gestão da força de trabalho das unidades 

escolares de modo a manter a visão humanizada das relações institucionais. Assim, a 

possibilidade de se buscar a complementação dos quadros de pessoal, a partir da modulação 

da Carreira Assistência e, particularmente, da Carreira Magistério, não somente visa a 

assegurar o direito a uma educação de qualidade, por meio da presença de profissionais 

qualificados, de forma sistemática, como também, permite o planejamento e uma melhor 

gestão institucional voltada ao atendimento aos direitos dos servidores, em caso de 

afastamento compulsório por motivo de saúde, aposentadoria ou outros, de natureza legal. 

A partir do final do ano de 2015, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas passou a 

aprimorar políticas públicas e instrumentos de gestão de pessoas visando ao suprimento das 

carências de atividades de docência, garantindo a prestação do serviço educacional aos 

estudantes na Rede Pública de Ensino. 

Ao longo dos anos, o registro das carências de professores bem como o 

acompanhamento da distribuição de pessoal nas 678 unidades escolares, distribuídas em 14 

Coordenações Regionais de Ensino era realizado em formulários de papel. Tal procedimento 

comprometia a qualidade do controle da distribuição dos profissionais, da substituição dos 

professores em sala de aula. Diante deste precário cenário, a Gestão de Pessoas começou a 

delinear sua estratégia de atuação. Juntamente à SUMTEC desenvolveu o SIGEP que busca 

informatizar os dados de gestão de pessoas da SEEDF. Além do SIGEP, utiliza planilhas para 

controlar dados de levantamento e suprimento de carências, e realiza a contratação 

temporária de professores substitutos por meio do Sistema GESPROS. 

Em 2018, o Programa Carência Zero, supriu 9.429 carências. As aulas iniciaram em 15 

de fevereiro com todas as demandas atendidas. O Programa tem continuidade ao longo do 

ano letivo buscando atender imediatamente as carências que vão surgindo. 

 

SAÚDE OCUPACIONAL: QUALIDADE DE VIDA 
 
PROGRAMA DE BEM  

Visa a congregar planos, projetos e ações destinadas ao acolhimento humanizado 

dos servidores, orientação funcional, valorização e promoção de bem-estar e qualidade de vida 

no ambiente de trabalho, bem como a prevenção do adoecimento dos profissionais da 

educação. 

Quadro  55 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO QUADRIÊNIO 2015-2018 

Servidores da 

Carreira 

Magistério 

Servidores da 

Carreira 

Assistência à 

Educação 

Servidores que 

participaram dos 

procedimentos de 

Mediação 

Servidores que 

recusaram os 

procedimentos de 

Mediação 

Servidores 

encaminhados à 

Corregedoria 

522 68 375 91 124 

Fonte: GDF/SEEDF/SUGEP 

 Realização do 1º Encontro de Práticas de Mediação no âmbito da SEEDF, em maio/2017, com 
o objetivo de conhecer e incentivar a formação da rede de colaboradores externos e 
profissionais da SEEDF que atuam ou apresentam interesse em atuar em Mediação de 
Conflito nas diversas formas de intervenções já existentes. Contou com a participação de 81 
servidores; 
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 Realização do 2º Encontro de Práticas de Mediação no âmbito da SEEDF, em setembro/2017, 
com o objetivo de estabelecer diálogo sobre possíveis formas de atuação da Administração 
Pública na resolução de conflitos, em especial, a mediação. Contou com a participação de 81 
servidores; 
 

 Realização do 3º Encontro de Práticas de Mediação no âmbito da SEEDF, em junho/2018, 
com o objetivo oferecer espaço de diálogo acerca da atuação do Gestor nos Conflitos 
Escolares. Contou com a participação de 54 servidores.  
 

 Encontra-se em fase de preparação o 4º Encontro de Práticas de Mediação no âmbito da 
SEEDF, a ser realizado em outubro/2018. 
 

 Inclusão no sistema SIGRHWEB – a partir da criação de página, em parceria com a SEPLAG – 
de 4.853 restrições temporárias, envolvendo 2010 servidores das diferentes 
carreiras/especialidades e 2368 readaptações, permitindo um melhor acompanhamento e 
gestão dos afastamentos e adoecimentos crônicos na rede: 

 

Tabela  34 - QUANTITATIVO DE RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS – SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO 

CARGO RESTRIÇÕES SERVIDORES 

Agente 614 266 

Analista 5 3 

Monitor 69 31 

Orientador 56 27 

Professor 4037 1651 

Técnico 72 32 

TOTAL 4853 2010 

FONTE: Registrados no SIGRHWEB – 2015/2018 

 

Tabela  35  - QUANTITATIVO DE SERVIDORES READAPTADOS 

Cargo Readaptações 

Agente 454 

Analista 4 

Monitor 14 

Professor 2151 

Técnico 14 

FONTE: SIGHWEB extração em 19/09/2018 – GSAIG/DISER/COGEP 

 

 Publicação - regularização funcional - da readaptação de 1016 servidores, sendo 336 
referentes à regularização dos anos 2012/2014 e 680 de 2015 a 2017. 

 

 Acolhimento de servidores e/ou gestores, com vistas ao encaminhamento de situações 
críticas de adoecimento e/ou adequação funcional, tendo sido atendidos presencialmente, 
no período 2015-2018, aproximadamente 630 servidores, sendo 250 (2016), 239 (2017) e 
141 (até 09/2018); não computados aqui atendimentos telefônicos e via whatsapp. Este 
diferencial de atendimento, que consiste no acompanhamento sistemático das situações 
atendidas (gerenciamento de caso), marca a inovação no atendimento dos servidores em 
situação de vulnerabilidade, assim como de gestores. 

 

 Realização de reuniões preparatórias para o I Fórum da Pessoa com Deficiência da SEEDF, 
com representantes do segmento de PcDs, bem como articulação com setores da Área 
Federal (ENAP) e Ministério Público; 

 Regularização da situação funcional dos servidores deficientes; 
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 Desenvolvimento de aplicações de controle interno para os diversos setores da SUGEP, com 

vistas ao aprimoramento das rotinas administrativas; 

 Realização do I Colóquio IES Formação Inicial Docente, Adoecimento Profissional e 

Absenteísmo – Contribuições possíveis para o enfrentamento na Carreira Magistério da 

SEEDF, em novembro/2016, a partir da formação do GT Formação Docente e Adoecimento, 

composto por representantes da SUGEP, SUBEB, EAPE e FUNAB. Contou com 24 

participantes, de diferentes Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal e Entorno, que 

oferecem cursos de licenciatura nas diferentes áreas.  

 Aplicação de pesquisa, aos candidatos aprovados em concurso público para servidor efetivo 

da SEEDF, no momento da posse, para levantamento do perfil dos servidores ingressantes, 

desde 2017; 

 Realização das atividades do Mês do Servidor, no período de 02 a 31/10/2017, voltadas à 

valorização do servidor, direcionadas aos profissionais da educação tendo como slogan 

#soueducador: palestras relacionadas à qualidade de vida no ambiente de trabalho e aos 

cuidados com a saúde do servidor; exposição de trabalhos artísticos e culturais dos 

servidores e a realização da 1ª Caminhada do Educador;  

 Construção da Política de Valorização, Promoção de Bem-estar e de Qualidade de Vida no 

Ambiente de Trabalho dos Servidores e demais agentes públicos da SEEDF, desde 2017, 

conforme Decreto 37.648, 09/2016, que institui a Política de Valorização de Servidores no 

âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. A política visa 

estabelecer diretrizes para a SEEDF, elaborar programas com ações de intervenção, 

articulação e acompanhamento de projetos direcionados à valorização do Servidor, 

reconhecendo sua integralidade e direito a bem-estar e qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, no que tange a relações socioprofissionais, a partir de uma gestão pública em 

diferentes níveis, mais humanizada, que impacte na qualidade dos serviços públicos 

educacionais prestados;  

 Finalização em 2018 da 1ª Fase, correspondente à coleta física (1210 servidores 

participantes) e online (6.126 servidores participantes) de dados da Pesquisa Saúde no 

Trabalho: a perspectiva do Servidor na SEEDF, sobre absenteísmo, presenteísmo, síndrome 

de Burnout, liderança ética e estratégias de enfrentamento, em parceria com o Centro 

Universitário de Brasília – UniCEUB, e Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE-IU. Esta 

pesquisa objetiva obter maior compreensão da saúde no trabalho, do adoecimento e do 

afastamento dos profissionais de educação, que subsidiará a gestão, no delineamento de 

políticas de enfrentamento do adoecimento e promoção de bem-estar no ambiente de 

trabalho;  

 Em 2018, início da 2ª Fase da Pesquisa Saúde no Trabalho: a perspectiva do Servidor na 

SEEDF com a composição de Comissão representativa de diversos setores da SEEDF da, para 

análise e proposição de ações interventivas articuladas; 

 Realização do I Ciclo de Palestras de Qualidade de Vida no Trabalho: Bem-estar e Qualidade 

de Vida no Trabalho, com um total de 200 servidores, em 2017; 

 Realização do II Ciclo de Palestras de Qualidade de Vida no Trabalho: “Março: Mulheres 

Educadoras”, em março de 2018. Este evento foi realizado em polos regionais de forma 

interativa, que buscou contemplar momentos de formação, de desenvolvimento, de 
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valorização e de resgate da importância social de ser educadora, com vivências e temas 

relacionados às Mulheres e o Bem-Estar Integral, em função da representatividade de 

mulheres (73%) na SEEDF. Contou com um total de 399 servidores participantes; 

 Elaboração e distribuição de Folder de Orientação para o Acolhimento de Servidores 

Ingressantes para as unidades administrativas e educacionais, no ano de 2018; 

 Elaboração e aplicação da Pesquisa Perfil dos Servidores Ingressantes com o propósito de 

levantar e analisar dados sobre o perfil sociodemográfico, no ano de 2018, para articulação 

de ações que promovam o melhor acolhimento, ambientação e inserção deste novo servidor 

no trabalho. Contou com a participação de 966 novos servidores; 

 Realização, em parceria com o CEJUSC/TJDFT, de Palestra “Educação Financeira – 

Planejamento para a Vida”, em polos pelas regionais, com foco na prevenção, orientação e 

apresentação do Programa de Superendividamento da CEJUSC/TJDFT, composta diagnóstico, 

orientação e conciliação financeira. Participaram, no período 2017/2018, 571 servidores; 

 Implementação do Projeto SER-VIR, em unidades escolares de Ceilândia, Brazlândia e 

Planaltina, com o objetivo de promoção da saúde do servidor por meio da oferta de 

atividades esportivas, lúdicas e oficinas artísticas, estimulando ações de autocuidado e 

cuidado com o colega servidor, proporcionando momentos de descontração e integração 

entre os servidores participantes, favorecendo relações harmoniosas e de reconhecimento 

dos saberes diversos, oportunizando o desenvolvimento de habilidades importantes para a 

atuação profissional, compartilhando conhecimentos que contribuam para a promoção de 

saúde e bem-estar. No período 2017/2018 participarem 233 servidores; 

 Criação e implementação no ano de 2018 do Projeto Ativação Corporal, composto de 

exercícios que objetivam incentivar atitudes saudáveis de promoção do bem-estar dentro e 

fora do contexto de trabalho, desenvolvida no ambiente de trabalho de forma coletiva, por 

meio de orientações que poderão auxiliar na prevenção de doenças osteomusculares, 

transtornos emocionais, além de contribuir com a adoção de um estilo de vida mais ativo do 

servidor. Implementado inicialmente na SUGEP, como piloto, envolveu todos os setores, 

atingindo um total de 340 servidores; 

 Projeto Piloto de Pesquisa de Ambiente Organizacional, em parceria com a SUPLAV, no ano 

de 2017, com a finalidade de conhecer a percepção dos servidores sobre os fatores 

responsáveis pelo bem-estar e mal-estar no ambiente de trabalho, quanto à organização, 

condições e relações do trabalho na instituição. Contou com a participação de 17 mil 

servidores; 

 No ano de 2018, participação no Projeto Cuidar de quem Educa – CRE Paranoá/Escola Classe 

Café sem Troco, que objetiva possibilitar oportunidades para melhoria da educação, na 

perspectiva de construção de um ambiente educador de qualidade para todos envolvidos, na 

perspectiva de oferecer oficinas na temática de bem-estar e saúde laboral. O projeto piloto, 

Cuidar de quem Educa, atendeu uma demanda de 55 servidores, dentre eles, efetivos, 

contratados e terceirizados. 

 Realização de Palestra Mulher-grávida-mãe - Impactos desta transformação na Saúde Mental 

Feminina, como parte do Programa de Saúde Mental Materna, em parceria com a 

SUBSAUDE/SEPLAG, que tem por objetivo prevenir e fazer diagnóstico precoce adequado dos 

sintomas psíquicos no período perinatal, na perspectiva de promover saúde em um sentido 
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mais amplo, prevenindo das várias formas de adoecimento, por meio de palestras 

relacionadas à qualidade de vida no trabalho e aos cuidados com a saúde das servidoras, no 

ano de 2018; 

 Realização de Programa de Preparação para a Aposentadoria, em parceria com a 

SUBSAUDE/SEPLAG, por meio de oficinas e palestras relacionadas à qualidade de vida no 

trabalho e aos cuidados com a saúde do servidor. Participaram 40 servidores (piloto em 

dezembro/2017). Já em 2018, o lançamento do Programa aconteceu no dia 19/09/2018, no 

qual obtivemos um quantitativo de 95 servidores. O curso contará com 5 oficinas na Escola 

de Governo, para 50 cursistas, totalizando uma certificação de 20 horas. Ainda para o 

referido programa, foram confeccionados 150 folders, 120 blocos de anotação, 120 cartazes 

para ampla divulgação na Rede; 

 Produção de vídeo para promoção do Programa de Atenção à Voz, contendo orientações 

preventivas do uso da voz, destinado a professores da rede e realizado por fonoaudiólogas, 

em parceria com a SUBSAUDE/SEPLAG, a ser disseminado na Rede Pública de Ensino, no ano 

de 2018; 

 Produção de vídeo de Informativo sobre Remoção e Remanejamento 2018 para divulgação 

nas redes sociais, em parceria da DISER com a DIAD/COGEP; 

 Elaboração do Boletim Eletrônico de Atividades SUGEP, a partir de 2018, para divulgação de 

informações acerca das ações desenvolvidas e seus resultados, no Portal da SEEDF. 

 

OUTRAS AÇÕES  

Realização do 1º Fórum de Gestão de Pessoas no âmbito da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, em cinco polos em diferentes Coordenações Regionais de 

Ensino, buscando aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais da gestão de pessoas quanto 

aos normativos e procedimentos da SEEDF, bem como padronizá-los. Cuidar da vida funcional 

do servidor é uma das missões da gestão de pessoas, no período de 23 a 27/04/2018, para 

equipes gestoras de todas UEs e para CREs. 

 Com o intuito de prestar informações necessárias relativas ao Procedimento de 

Remanejamento Interno e Externo 2018/2019 aos servidores da Carreira Magistério Público do 

Distrito Federal, foi realizado Fórum de orientação, nos dias 28 e 29/08/2018, em 4 polos, em 

diferentes Coordenações Regionais de Ensino, para todas UEs. 

 

 

  



138 

 

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  
DA EDUCAÇÃO 

 

CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO – EAPE 

  O Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE tem como 

competência a política de formação continuada dos profissionais da educação da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal. 

  O planejamento das ações de formação continuada e dos cursos do EAPE é 

desenvolvido em consonância com os Objetivos Estratégicos estabelecidos para a Educação, 

estabelecidos no Planejamento Estratégico, no Plano Plurianual e Plano Distrital de 

Educação. Considera-se também levantamento prévio das necessidades e prioridades da 

Secretaria de Estado de Educação.  

  Em 2018, o EAPE ofertou quase 20 mil vagas em cursos e outras ações de formação 

continuada. A seguir será apresentada a síntese da oferta de cursos do EAPE ofertados no 

período de 2015 a 2018, por segmento atendido.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

  A formação continuada nessa primeira etapa da Educação Básica tem como objetivo 

proporcionar a produção e a socialização de conhecimentos favorecedores da constituição de 

práticas de cuidado e de educação voltadas às aprendizagens e ao desenvolvimento integral 

das crianças de 0 a 5 anos.  

  Foram ofertados cursos com temáticas diversas, como: “A linguagem matemática na 

Educação Infantil: produzindo práticas pedagógicas criativas”, “Aprendizagens, prática 

pedagógica e inclusão na Educação Infantil”, “Contribuições da psicologia na Educação Infantil: 

práticas criativas promotoras da aprendizagem e do desenvolvimento” e outros. Os cursos 

foram ofertados aos profissionais que atuam nas unidades escolares - UEs que oferecem 

Educação Infantil, nos Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs e em instituições 

conveniadas. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

  Foram cursos oferecidos 82 cursos voltados para os profissionais do segmento, como: 

“A deficiência intelectual na educação inclusiva: reflexões sobre o fazer pedagógico”, “Abrindo 

caminhos: a importância de se trabalhar projetos de vida na escola”, “Álgebra e geometria: 

atividades práticas e integradas”, “Anos finais: aprendizagens e práticas pedagógicas”, 

destinaram-se aos profissionais que atuam na segunda etapa da Educação Básica: Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais e tiveram por objetivo contribuir para a permanência 

dos estudantes com idade escolar a partir dos 6 anos de idade na escola.  

  Em 2018, com a implantação da organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens 

proposta pela Secretaria de Estado de Educação, foi desenvolvida formação continuada para 

os profissionais da educação que atuam nos Anos Finais como apoio para o desenvolvimento 

de estratégias favorecedoras ao planejamento, à avaliação e à execução dos projetos político-

pedagógicos das unidades escolares. 
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ENSINO MÉDIO 

  A formação continuada para a última etapa da Educação Básica teve como objetivo 

proporcionar o aprofundamento e a atualização de conceitos e práticas fundamentais à 

melhoria da prática pedagógica, com vistas à formação humana integral do estudante dessa 

etapa.   

  Em 2018, com a implantação da organização escolar em Semestralidade proposta pela 

Secretaria de Estado da Educação, foi desenvolvida formação continuada para os profissionais 

da educação que atuam no Ensino Médio como apoio para o desenvolvimento de estratégias 

favorecedoras ao planejamento, à avaliação e à execução dos projetos político-pedagógicos 

das unidades escolares.  

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

  A Educação Especial está presente em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. Sua ação transversal baseia-se nos princípios da inclusão, da aceitação das diferenças, 

da valorização do indivíduo, da convivência com a diversidade e da aprendizagem por meio da 

cooperação. Desse modo, a formação continuada voltada à Educação Especial visa promover o 

direito de todos à educação.  

  Com o objetivo principal de favorecer a educação inclusiva, foram ofertados 72 cursos 

em diversas temáticas: deficiência intelectual, visual, auditiva; transtornos gerais do 

desenvolvimento; transtornos funcionais; tecnologia assistiva; atendimento educacional 

especializado; altas habilidades; educação precoce; atendimento domiciliar.   

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

  A formação continuada dos profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos 

requer estratégias metodológicas que atentem para as especificidades da modalidade, suas 

realidades, seus sujeitos diversos, seus espaços e seus desafios.  

  Foram oferecidos 42 cursos abordando temáticas diversas relacionadas ao segmento, 

como: Diversidade, direitos humanos e inclusão, Docência na educação de jovens e adultos, 

EJA interventiva e processos de aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual e 

TGD/TEA, EJA integrada à Educação Profissional.  

  Esses cursos favoreceram o aporte pedagógico necessário à busca da superação do 

analfabetismo entre jovens e adultos do Distrito Federal, assim como contribuíram para 

repensar concepções e práticas pedagógicas, a fim de aperfeiçoá-las possibilitando, assim, o 

direito às aprendizagens a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer condição.  

 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

  A Educação Profissional, no Currículo em Movimento da Educação Básica, contribui 

para a formação humana do cidadão como busca de emancipação, do sujeito que pensa sua 

atividade profissional e domina os pressupostos científicos e tecnológicos do seu fazer 

profissional. 

  Nesse sentido, cursos com temáticas como elaboração de projeto integrador na 

Educação Profissional, proposta de acompanhamento pedagógico e como coordenar grupos, 

contribuíram para o fortalecimento do percurso formativo desses estudantes.  

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

  A Educação a Distância (EaD) utiliza processos que vão além da ideia de superar a 
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distância física, pois as tecnologias de informação e comunicação (TICs) abrem diversas 

possibilidades para a educação e suscitam novos desafios para os profissionais dessa área. As 

metodologias utilizadas na EaD podem ser variadas e combinadas, proporcionando efetiva 

interação e interatividade entre os sujeitos. Nesse sentido, a formação continuada dos 

profissionais da educação por meio da EaD, articulada às ações presenciais de formação, 

contribui para a democratização do acesso a novos espaços e ações de formação continuada, 

além de permitir maior flexibilidade na organização e no desenvolvimento dos estudos.  

  No período em análise, foram oferecidos 25 cursos voltados para a área, como: EaD: 

concepções e possibilidades, Introdução à informática educativa, Administrando cursos e 

criando atividades pedagógicas no Moodle, Aprendendo matemática com o software 

Geogebra, Design gráfico básico, Educando com tecnologias e outros temas.  

  A tabela a seguir apresenta o total de vagas ofertadas para os segmentos, nos períodos 

relacionados.  

Quadro 56 - EAPE: total de cursos e vagas 

SEGMENTO DE ENSINO  

TOTAL DE 

CURSOS 

OFERECIDOS 

TOTAL DE 

VAGAS 

OFERTADAS 

2015 A 2018 

Educação Infantil 68 14.006 

Ensino Fundamental 82 23.293 

Ensino Médio 56 25.271 

Educação Especial 72 17.819 

Educação de Jovens e Adultos 42 9.169  

Educação Profissional 03 85 

Educação a Distância (EaD)  25 5.460 

TOTAL NO PERÍODO 348 95.103 

           FONTE: GDF/SEEDF/EAPE  

 

TRANSVERSALIDADES E OFICINAS PEDAGÓGICAS 

  Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, abordando 

temas ou conteúdos atuais e socialmente relevantes, tornando o Currículo mais reflexivo e 

menos normativo e prescritivo. A formação continuada acompanha esse currículo na medida 

em que as ações que promove contemplam os eixos transversais - Educação para a 

Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos - e provocam sua interação, auxiliando os profissionais da educação na criação de 

estratégias pedagógicas da maneira mais integradora possível, capaz de fazer com que os 

estudantes percebam as múltiplas relações que os fenômenos exercem entre si. 

  Com esse intuito, foram oferecidos 51 cursos com temáticas diferenciadas, como arte 

de contar histórias, educação patrimonial, rodas de brincar, musicalização, educação 

ambiental, afetividade e outros. 

 

GESTÃO ESCOLAR E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

  Os cursos de formação continuada para orientação pedagógica e gestão escolar têm 

por objetivo pautar teórica e conceitualmente os debates, as ações de formação e as demais 

articulações que se fizerem necessárias ao fortalecimento da gestão escolar (administrativa, 

pedagógica e de pessoas), da orientação educacional, do trabalho pedagógico integrado, da 
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coordenação pedagógica, do currículo de educação básica, do regimento escolar, das diretrizes 

de avaliação e de outros textos orientadores das escolas públicas e dos demais setores da 

Secretaria de Estado de Educação.  

  Cursos com temáticas diversificadas, como: mediação de conflito, gestão escolar 

democrática, regime jurídico do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

MROSC, formação continuada em prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes.  

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

   A Lei nº 5.106/2013 adotou a formação continuada como forma de progressão à 

carreira. Entretanto, tal previsão não se reduz a um meio de certificação visando apenas à 

ascensão funcional. As ações de formação continuada voltadas aos profissionais que compõem 

essa Carreira constituem, também, princípio, processo e metodologia para valorização e 

desenvolvimento profissional, permitindo, ao mesmo tempo, mobilidade de ascensão e 

atuação profissional. 

   A tabela a seguir apresenta dados quantitativos referentes ao período. 

Quadro 57 - EAPE Cursos para Carreira Assistência 

Segmento  
Total de cursos 

oferecidos 

Total de vagas ofertadas 

2015 a 2018 

Transversalidades e Oficinas 

pedagógicas 
51   8.417 

Gestão Escolar e  

Orientação Educacional 
14 7.032 

 Carreira Assistência 60 16.676 

TOTAL NO PERÍODO 125 32.125 

 

 

PARCERIA COM SETORES DA SEEDF, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DO DISTRITO FEDERAL E OUTRAS INSTITUIÇÕES 
  

 O EAPE realizou 34 cursos em parceria com instituições diversas, como SEBRAE, DETRAN, 

MEC, PMDF, OEI.  

  Ofereceu ainda outras ações de formação continuada, como: Oficina Desafios 

pedagógicos para educadores sociais voluntários, Projeto Parque Educador - 

SEEDF/SEMA/IBRAM, II Seminário Educação e Tecnologia, Jornada do Patrimônio do Distrito 

Federal, implementando o Programa Saúde na Escola – PSE, Seminário de integração às 

carreiras Magistério e Assistência, e outros, conforme demonstrado na tabela a seguir.  

Quadro 58 - EAPE cursos em parceria 

Cursos oferecidos  Total de cursos 

oferecidos 

Total Vagas 

2015 a 2018 

Em parceria com setores da SEEDF, outros órgãos e 

Instituições 
34 7.064 

Outras ações de Formação Continuada 20 3.084 

TOTAL 54 10.148 
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FONTE: GDF/SEEDF/EAPE 

 

Quadro 59 - EAPE : Cursos Articulados com Planos Federais de Formação 

Articulados com Planos Federais de Formação, o EAPE realizou 07 cursos 

 
AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS (Metas 14 e 16 PDE) 

  Em conformidade com as metas 14 e 16 do PDE, a Secretaria de Estado de Educação, 

buscando promover condições de melhoria da qualidade da educação pública do Distrito 

Federal e de incentivar a formação continuada dos profissionais da educação, assegurou a 

oferta de vagas para afastamento remunerado para estudos em nível de Especialização 

(somente para a Carreira Assistência à Educação) e Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado 

para as Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, conforme tabelas a seguir. 
 

Quadro 60 - Total de afastamento remunerado para estudos 

Servidores Afastados para Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu 2015 a 2018 

Carreira Assistência à Educação (CAE) e Carreira Magistério Público (CMP) 

 CAE Nº de Vagas Ofertadas/Preenchidas 

Nível do Curso  2015  2016  2017  2018 Total 

Especialização 60/1 62/2 58/0 54/1 234/4 

Mestrado  33/5 38/4 34/9 34/4 139/22 

Doutorado e Pós-Doutorado 10/3 10/1 10/1 10/1 40/6 

 CMP Nº de Vagas Ofertadas/Preenchidas 

Nível do Curso 2015 2016 2017 2018 Total 

Mestrado  184/105 181/117 186/105 180/163 731/490 

Doutorado e Pós-Doutorado 98/33 98/24 100/50 96/53 392/160 

Fonte: GDF/SEEDF/EAPE 

 

Quadro 56  - BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS 

Nível do Curso 2018 2015 a 2017 2015 a 2018 

Graduação 133 291 424 

Pós-Graduação 05 17 22 

Fonte: GDF/SEEDF/EAPE 

 

PROGRAMA/PROJETOS/ AÇÕES TOTAL VAGAS 

2015 A 2018 

1. Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio* 4.005 

2. Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 480 

3. Proinfo 675 

4. Educando com tecnologias I - Proinfo integrado 117 

5. Letramentos e práticas interdisciplinares 20 

6. Projovem 10 

7. Profuncionário 1.000 

*Descontinuado desde 2015  

TOTAL 6.307 
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MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA 
 

 A Subsecretaria de Modernização e Tecnologia (SUMTEC) busca atender à crescente 

demanda por soluções de Tecnologia da Informação (TI), por gestão de conhecimento de 

forma ágil e eficaz, e por prestação de serviço sob os princípios de eficiência e eficácia. Desta 

forma, as ações de expansão tecnológica desta Secretaria, conduzida diretamente pela 

SUMTEC, são relevantes para viabilizar várias políticas públicas educacionais da Rede Pública 

de Ensino. Dentre as ações que contribuem para a consecução dos objetivos estratégicos 

explicitados no PPA desta Secretaria, destacam-se:  

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS - SIGEP 
 

O SIGEP é um sistema informatizado de gestão de pessoas da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal. A implantação dessa ferramenta 

otimiza, agiliza e auxilia nas ações de gestão da equipe gestora das 

unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, bem 

como das unidades administrativas da Secretaria. Este sistema conta 

com informações, procedimentos e relatórios das duas carreiras, 

Magistério e Assistência, da SEEDF. 

 Instituído em 2016, o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) possibilitou 

agilidade e transparência no processo de remanejamento dos servidores. Em 2018, foram 

disponibilizadas cerca de 6.000 carências e, desse total, foram bloqueadas aproximadamente 

3.500, respeitando-se a pontuação dos candidatos, cujos critérios consideram o tempo de 

serviço na SEEDF ou averbações previstas em legislações vigentes.  Registrou-se 3 mil 

solicitações de remanejamento a pedido, sendo atendidos em torno de 70% desses 

requerimentos. 

 No período de 2017 a 2018, o SIGEP contou com a evolução do sistema  Módulo de 

modulação dos servidores das unidades escolares, a evolução do módulo de remanejamento 

para a carreira do magistério público do Distrito Federal, e a implementação do módulo que 

atenderá aos professores temporários, em substituição ao atual sistema legado GESPRO, com 

implantação prevista para início de 2019. 

 

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR - I-EDUCAR 
 

O i-Educar é uma plataforma de Gestão Educacional 

com informações administrativas, gerenciais e pedagógicas. 

Este sistema contém instrumentos de escrituração escolar, 

além de relatórios para análise e tomada de decisões pelas 

equipes gestoras das unidades escolares, pelos níveis 

intermediários e central. 

Em 2015, o i-Educar passou a fazer a integração dos 

dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) com os do Sistema de Gestão de 

Professores Substitutos – GESPRO, responsável pelo registro dos professores em contrato 

temporário, a fim de aperfeiçoar o acompanhamento da vinculação dos professores às suas 

turmas de regência nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino, além de possibilitar um 

mapeamento geral das carências de professores por disciplina. 
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Em 2016, consolidou-se a implantação do software público i-Educar, cuja finalidade, no 

âmbito administrativo, era a centralização das informações, a redução do uso de papel, a 

segurança contra a duplicidade de documentos, melhorando o tempo de atendimento às 

unidades de ensino, e a racionalização do trabalho dos servidores da educação.  O i-Educar é 

uma importante ferramenta para auxiliar os gestores escolares no controle da merenda, 

transporte escolar, no preenchimento dos dados do Censo Escolar do Ministério da Educação 

(MEC) e nas ações relativas à gestão de pessoas. Além de apoiar os professores e os 

secretários escolares, visto que é utilizado para o preenchimento do Diário Escolar, o registro 

de frequência e notas dos estudantes, além da expedição de histórico escolar. Nesse mesmo 

ano, estimou-se que os benefícios desse sistema alcançaram um total de 719 unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino e de Instituições Educacionais Conveniadas, e 

favoreceram aproximadamente 411.000 estudantes em todo Distrito Federal. 

Em 2017, o i-Educar foi aperfeiçoado com a implantação do módulo de Gestão 

Democrática, que habilita a equipe gestora a realizar votações no âmbito escolar, além da 

implementação dos 1º, 2º e 3º segmentos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

EJA para início do ano letivo de 2018. 

Durante o ano de 2018, o i-Educar passou a atender, no módulo escola, a modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em seus três segmentos, o Ensino Médio em Tempo 

Integral (EMTI) e o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. Além disso, o módulo 

matrícula evoluiu, sendo gerado um sistema de captação de estudantes, que atualmente 

atende  inscrições de estudantes para  vagas de matrícula via telefone/ligação no do 156 

(ensino regular), dos CILs, Escolas Técnicas, CID, GINQ e Paraolímpico. 

De 2015 a 2018, como visto, o i-Educar obteve uma evolução significativa e aumentou 

o atendimento de 393,5 mil estudantes para 456 mil estudantes. De 15,5 mil turmas para 36,5 

mil turmas. De 616 unidades escolares para 635 unidades escolares e, por último, de 9, passou 

a atender 14 etapas/modalidades de ensino. 

 

Gráfico  8 - Evolução de Estudantes ao longo dos anos. 

 
       FONTE: GDF/SEEDF/SUMTEC 

     

Gráfico  9 - Evolução de Turmas ao longo dos anos. 

 
       FONTE: GDF/SEEDF/SUMTEC 



145 

 

Gráfico  10 - – Evolução das Unidades Escolares ao longo dos anos. 

 
       FONTE: GDF/SEEDF/SUMTEC 

 

Gráfico  11 – Evolução das Etapas/Modalidades ao longo dos anos. 

 
       FONTE: GDF/SEEDF/SUMTEC 

 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO ESCOLAR (SAGE) 

 

 

Trata-se de um sistema online, no qual o acesso é realizado a partir do 

endereço:  www.sage.se.df.gov.br. A plataforma possibilita o registro 

dos planos de ensino, das aulas ministradas, das avaliações e 

recuperações, da frequência atribuída aos estudantes, gerando o diário de classe do professor 

- ferramenta essencial para o registro e controle do desempenho dos estudantes pelos 

professores e acompanhamento do rendimento pelos coordenadores e gestores da secretaria. 

 O Sistema de Acompanhamento e Gestão Escolar (SAGE) é o atual sistema de 

escrituração escolar da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF),  responsável por 

armazenar o registro de informações da rotina dos cursos e estudantes das Escolas de 

Educação Profissional, incluindo a Escola de Música de Brasília e unidades escolares de 

Educação de Jovens Adultos (EJA) integradas à Educação Profissional. O Sistema foi doado pelo 

Instituto Federal de Brasília (IFB) e customizado pela SUMTEC com vistas à adequação de suas 

normas e regras para o atendimento das necessidades das Unidades Escolares onde foi 

instituído. A adaptação do sistema for realizada  no decorrer do ano de 2017 e disponibilizada 

para sete escolas no primeiro semestre de 2018. 

 Todas as possibilidades já elencadas de registro, emissão de documentação e geração 

de dados geram impacto na rotina da comunidade escolar, na gestão do cotidiano escolar, no 

planejamento das aprendizagens e no desenvolvimento das políticas públicas educacionais 

para mais de 12.000 estudantes que estão matriculados em 252 cursos das sete unidades 

escolares cadastradas.  

 

http://www.sage.se.df.gov.br/
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO EM DESTAQUE 

 Este sistema surgiu com o objetivo de facilitar o lançamento e o acompanhamento dos 

dados pelos níveis local, intermediário e central (unidades escolares, Coordenações Regionais 

de Ensino e Administração Central), visto que todas as informações dos estudantes, turmas e 

unidades escolares são provenientes do Sistema i-Educar. Assim, cabe ao professor lançar as 

respostas das questões dos estudantes no referido sistema e, posteriormente, utilizar os 

relatórios para suas análises e estratégias de ações.  

 Em 2015, o Sistema Avaliação de Destaque se resumia a iniciativa de uma aplicação de 

prova, conhecida como a Provinha Brasil, que tinha como objetivo investigar o 

desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua 

Portuguesa e Matemática. Os resultados podiam subsidiar ações pedagógicas destinadas a 

promover as aprendizagens ao longo do ano.  

 Em 2016, instituiu-se um sistema de Avaliação destinado a gerenciar os dados das 

avaliações externas e os indicadores educacionais, a SEEDF. Sua organização atualmente conta 

com quatro níveis de usuários: unidade escolar, turma, coordenação regional de ensino e 

administrador, que possibilitam verificar o desempenho em modo micro e macro, 

considerando a abrangência de informações que vão desde dados individuais do estudante, 

como da turma, da unidade escolar, da CRE, até chegar ao global//ao nível macro, ou seja, 

toda Rede Pública de Ensino. 

No fim de 2016 para 2017, o sistema Avaliação em Destaque assumiu como módulos a 

Provinha Brasil, Simulado DF e Prova Diagnóstica, e passou a coletar dados de avaliações 

externas à SEEDF, como: resultados dos estudantes; o perfil do professor; os resultados por 

turma, por Unidade Escolar, por Coordenação Regional de Ensino e de toda Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. Esses dados coletados e disponibilizados no referido sistema 

passam, portanto, a ser de imediato acesso a todos os atores envolvidos nesse processo. 

No ano de 2018, o sistema contou uma com uma nova interface, mais intuitiva e 

performática. Essa atualização possibilitou integração direta aos usuários do Sistema i-Educar, 

não sendo necessária a criação de logins e senhas diferentes. Além dessas mudanças, o 

sistema apresenta atualmente novos relatórios que auxiliarão as escolas na devolutiva dos 

resultados das avaliações. 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

As Bibliotecas Escolares são espaços de aprendizagem e como tal a informação deve 

ser obtida pelo usuário, de maneira eficiente, em tempo hábil, o que exige um sistema 

informatizado de gerenciamento de bibliotecas. O Plano Distrital de Educação – PDE, traz 

como meta a organização das bibliotecas escolares, o que pressupõe espaço, mobiliário, 

acervos e, também um sistema de gerenciamento de acervo bibliográfico.  

O Sistema de Bibliotecas escolares é uma ferramenta que cataloga o acervo das 

bibliotecas físicas da SEEDF. É um software livre que foi instalado e internalizado pela SUMTEC 

e configurado pela GLTE/SUBEB. O objetivo é realizar o gerenciamento das bibliotecas 

escolares da rede pública, de forma simplificada, permitindo ao profissional que não tem 

formação em biblioteconomia, usá-lo sem dificuldades. 

 O principal impacto da implantação da ferramenta é que com a criação de catálogos 

online, o método arcaico de catalogação e empréstimos de acervos, o qual demanda esforço e 

tempo, pois é realizado manualmente, em fichas de papel. dá espaço a busca, localização e 

verificação do acervo disponível formados a partir dos bancos de dados que guardam as 
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informações sobre o acervo cadastrado. Por outro lado, leva-se em conta o módulo de 

circulação do material bibliográfico, impressão de etiquetas e consulta do usuário. Está em 

fase final de implantação, prevista para finalizar em novembro de 2018. 

 

PORTAL DE BIBLIOTECAS DA SEEDF 

O Portal de Bibliotecas da Secretaria de Estado de Educação do DF consiste em um 

espaço virtual de disponibilização de conhecimento para utilização de toda a Rede Pública de 

Ensino em sala de aula, nos diferentes espaços escolares e nas instâncias de planejamento e 

avaliação desta Secretaria. Tal ferramenta será gerenciada, alimentada e organizada em sua 

dinâmica cotidiana por profissionais da educação da referida instituição. O acesso pode ser 

feito a partir do endereço: www.bibliotecas.se.df.gov.br. A ferramenta consiste em um site 

que dá acesso a três outros sistemas, quais sejam: Repositório Institucional, Biblioteca de Links 

e Bibliotecas Escolares. 

O Repositório Institucional (RI) tem objetivo de: 

1 – reunir e preservar a produção científica de profissionais de educação da SEEDF, 

estabelecendo políticas para garantir ações de registro e disseminação; 

2 - ampliar a visibilidade da produção científica da SEEDF ; 

3 – ampliar os meios de acesso à produção científica da  SEEDF; 

4 – contribuir para ampliar o acesso à informação científica de uma forma geral. 

O RI utiliza um software livre que foi customizado pela SUMTEC e está sendo mantido 

pela EAPE. A plataforma foi instalada, configurada e alimentada, no decorrer do ano de 2015. 

Houve um treinamento para o uso do sistema envolvendo os servidores da biblioteca da EAPE 

e foi elaborada uma política de uso e publicação para orientar e regulamentar o uso e o 

armazenamento do material na ferramenta. Foi desenvolvido também um plano de 

comunidades para estruturar as informações no sistema.  

O impacto desta ferramenta no processo de trabalho da SEEDF se deu principalmente 

na organização, conservação e disseminação da produção de conhecimento produzido pela 

instituição e por seus servidores, além de possibilitar maior efetividade praticidade e agilidade 

no trabalho dos servidores lotados na biblioteca.  

 

BIBLIOTECAS DE LINKS 

A Biblioteca de Links reúne a indicação de materiais de outras bibliotecas, museus e 

diversas outras instituições que disponibilizam materiais de cunho formativo e informativo em 

meio on-line. São ofertados o acesso também a links de objetos educacionais digitais que 

contribuem como material de pesquisa tanto para professores quanto para estudantes. O site 

foi implantado em 2016,  e tem como impacto de sua implantação: agilizar a pesquisa de 

professores e estudantes a materiais pedagógicos legitimados pela rede de ensino público do 

DF, dar acesso à informação de forma ampla e colaborar para a transformação do modus 

operandi do cotidiano escolar, incluindo o meio digital online, ampliando assim os espaços e 

tempos de aprendizagem.  

 

SISTEMA DE PROCESSO SELETIVO 

Ferramenta desenvolvida para o processo de concessão de aptidão para docentes com 

qualificações específicas para atender escolas de natureza especial dentro da SEEDF. Tal 

ferramenta foi desenvolvida para atender qualquer tipo de processo seletivo interno (sistema 

http://www.bibliotecas.se.df.gov.br/
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parametrizável) descrevendo a usabilidade de recurso como eixo norteador para as práticas de 

desenvolvimento desta Subsecretaria. 

 

SISTEMA DE INSCRIÇÕES 

 O Sistema de inscrições foi desenvolvido em 2017 com o objetivo de atender a 

demanda de automatização dos processos para concessão de aptidão de professores que 

almejam ministrar aulas em Unidades Escolares de Natureza Especial. 

 Para atuar com as especificidades de aprendizagem requeridas pelo público atendido 

nessas escolas é necessário passar por um processo de avaliação quanto à formação e aptidão 

profissional.  Trata-se de um sistema online, no qual o acesso é realizado a partir do endereço: 

www.inscricoes.se.df.gov.br O projeto de desenvolvimento e implantação da ferramenta foi 

concebido prevendo a evolução do sistema para o atendimento de todos os processos da 

instituição que demandam inscrições, sejam eles eventos ou atendimento a processos 

seletivos/avaliativos internos. O sistema pode ser utilizado por todos os servidores da 

Secretaria interessados no evento disponível. 

A utilização do sistema para a inscrição de professores no processo de concessão de 

aptidão trouxe benefícios diversos, que  vão desde a diminuição do tempo e esforço para 

concluir todas as etapas do processo até o conforto, a praticidade e a economia, tanto de 

recursos próprios dos profissionais da educação, quanto da instituição, na medida em que, 

realizando de forma on-line a inscrição, agendamento de entrevista e envio de material para 

avaliação deixou de ser realizado de forma presencial, prescindindo do deslocamento dos 

candidato para se inscreverem e de equipes administrativas para viabilizar a logística de 

inscrição.  

No segundo semestre de 2017, além da inscrição, o sistema passou a contar com uma 

área de administração na qual os gestores têm acesso a todos os dados do evento, como: 

inscrições, contato dos inscritos, materiais e arquivos de upload e outras informações 

detalhadas, permitindo a gestão efetiva da etapa presencial de entrevista e organização das 

bancas para avaliação. Podem também fazer uma comunicação automática com os inscritos a 

partir do sistema, caso necessário. No primeiro semestre de 2018, foi realizada a edição mais 

atual do evento na ferramenta.  

 

PORTAL DE PERIÓDICOS 

O Portal de Periódicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

é uma ferramenta software livre que foi customizada e configurada pela SEEDF para atender as 

necessidades de elaboração e publicização de revistas eletrônicas de educação. A versão 

atualizada da plataforma foi instalada em 2016. O periódico hospedado no portal, atualmente, 

é a revista CONSENSO, mas a ferramenta permite acolher quantos periódico digitais forem 

desenvolvidos pela rede.  

O propósito da ferramenta é de colaborar para o desenvolvimento e livre acesso a 

pesquisa científica, as experiências e práticas pedagógicas, as reflexões quanto às propostas e 

a promoção de políticas públicas para a educação. Pode ser acessado publicamente pelo 

endereço: periodicos.se.df.gov.br.  

Atualmente, existem 14 números entre volumes distintos da revista hospedados na 

plataforma. As publicações são bimestrais e geram grande impacto tanto na comunidade 

acadêmica que busca refletir sobre temas ligados aos campos da educação e pedagogia – em 

particular quanto à educação pública do DF, na medida que encoraja o uso de estatísticas 

http://www.inscricoes.se.df.gov.br/
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educacionais e a apresentação de resultados do trabalho desenvolvido pelos profissionais da 

educação pública do Distrito Federal.  

 

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 

 A SUMTEC tem buscado reformular seus processos internos e, nesta perspectiva de 

trabalho, visa atuar em função de uma gestão focada em resultados planejados, estruturados e 

com apoio em parcerias capazes de definir soluções com chances de continuidade e de forma 

a agregar valor às demais áreas da SEEDF. Para tanto, foi iniciado um processo de 

desenvolvimento de práticas de gestão de TI para descrever ações de planejamento, execução, 

monitoramento e melhoria contínua, fundamentado nas boas práticas do Guia do PMBOK, 

SCRUM, Itil, Cobit e na Instrução Normativa MP/SLTI n° 04, de 11 de setembro de 2014. Nesse 

sentido, destacam-se as seguintes ações voltadas a atender objetivos estratégicos 

estabelecidos por essa Unidade.  

 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (PDTIC-

SEEDF)  

 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) é o principal instrumento para orientar a organização no 

direcionamento de seus investimentos e aquisições em bens e 

serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de 

forma a tornar eficiente o cumprimento de sua missão. Dessa 

forma, este PDTIC é um instrumento de diagnóstico, planejamento 

e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) para atender às necessidades de informação da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e 

auxiliá-la no alcance dos seus objetivos e metas institucionais. Para 

atingir tais objetivos, um dos primeiros compromissos é promover o alinhamento entre a área 

de Tecnologia da Informação (TI) e as diretrizes constantes neste Plano Diretor de Tecnologia 

da Informação e Comunicação. 

 Diante da necessidade de atendimento das diversas áreas da SEEDF e de prestação de 

serviço sob os princípios de eficiência e eficácia, a SUMTEC reformulou seus processos 

internos. A perspectiva é atuar em função de uma gestão focada em resultados planejados, 

estruturados e com apoio em parcerias capazes de definir soluções com chances de 

continuidade e de forma a agregar valor às demais áreas da SEEDF. 

 Propôs-se, então, o desenvolvimento de práticas de gestão e governança de TI por 

meio da mudança de cultura organizacional no desempenho de atividades inerentes ao 

alinhamento estratégico da organização e da área de TI. Assim, descrever ações de 

planejamento, execução, monitoramento e melhoria contínua passou a fazer parte do 

desenvolvimento dos trabalhos da SUMTEC, bem como definição e uso de métricas 

(indicadores de desempenho) para avaliar a performance das atividades desenvolvidas. 

 Dessa forma, a incorporação dessas práticas de gestão no cotidiano da SUMTEC, 

firmou-se como instrumento essencial para orientar ações e decisões sobre TI na SEEDF, de 

maneira a consolidar a importância estratégica dessa área junto à Secretaria, suas 

Subsecretarias, suas Coordenações Regionais de Ensino (CREs), suas unidades escolares. 
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ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA  

A política de segurança é um processo estratégico voltado à prática de Segurança da 

Informação, por meio da implantação de mecanismos e ferramentas fundamentadas nos 

princípios da confidencialidade, da disponibilidade, da integridade, da autenticidade, da 

legalidade, da auditabilidade, observados os aspectos físico, lógico, ambiental, organizacional e 

comunicação.  

 
ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE   

É um processo estruturado, controlado e melhorado de forma contínua, orientado para o 

atendimento às múltiplas demandas de natureza e escopo distintas, visando à geração de 

produtos de software, conforme os requerimentos documentados dos usuários e/ou cliente, 

da forma mais produtiva e econômica.  

 

PORTFÓLIO DE PROJETOS   

Em 2018, foi disponibilizado um local para informação, com possibilidade de 

acompanhamento pelos servidores da SEEDF, dos projetos existentes e dos projetos em 

andamento, envolvendo as temáticas de Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Educação. O objetivo do portifólio é gerar informação aos servidores e dar visibilidade aos 

projetos de tecnologia desenvolvidos na Secretaria.  

 

FLUXO DE PROCESSOS PARA PROJETOS   

 O Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos de Negócio é um 

conceito que une gestão de negócios e tecnologia da informação com foco na otimização dos 

resultados das organizações por meio da melhoria dos processos de negócio. Com isso foi 

elaborado para divulgação e orientação dos servidores o processo de trabalho a ser executado 

desde a solicitação de um projeto até sua entrega, possibilitando o gerenciamento eficaz do 

processo e a efetividade das ações. 

 Essa solução impacta toda a gestão da SEEDF, na medida em que proporciona a gestão 

efetiva dos projetos de tecnologia e educação, com possibilidade ainda, de viabilizar o 

acompanhamento sistemático e o registro das atividades e documentos dos projetos. 

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 

(SEI) 

O Sistema Eletrônico de Informações – SEI é um sistema de trâmite documental que 

implica em celeridade processual, melhoria no acesso à informação, controle de prazos e 

compartilhamento centralizado de arquivos setoriais.  

Em 24 de outubro de 2017, a SEEDF fez a “virada de chave” para desenvolver suas 

atividades processuais via SEI, que é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas 

esferas da administração pública, com o intuito de construir uma infraestrutura pública de 

processos e documentos administrativos eletrônicos em vários órgãos e entidades das mais 

variadas esferas administrativas.  

 A adesão ao SEI, no Distrito Federal, é uma iniciativa coordenada pela Secretaria de 

Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão – SEPLAG/DF. Ao longo do ano de 2017, o 

Comitê Gestor do SEI na SEEDF, juntamente com a EAPE e as CREs, ofertou formação aos 

servidores da Secretaria de modo a capacitá-los para o uso do Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI.   
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Gráfico  12 - Quantidade permissão de acesso ao SEI ao longo da implantação 

 

Os dados a seguir demonstram os excelentes resultados alcançados pela SEEDF por 

meio dos quantitativos de processos desta SEEDF que tramitam agora pelo SEI e do número de 

liberação de acesso aos servidores desta Secretaria.  

 Iniciou-se as atividades de parametrização do sistema com o cadastro dos usuários e 

unidades, a montagem da hierarquia, a inclusão de tipos de processos, documentos e 

assinaturas, bem como a concessão de permissão aos usuários, que ocorreu de forma massiva 

antes do início da implantação. Para o cadastramento dessas informações foi utilizado como 

referência a base extraída do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) 

disponibilizado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP). 

Tendo em vista o quantitativo substancial de servidores da SEEDF e sua constante 

movimentação, percebeu-se a necessidade de atualizações periódicas nas permissões para 

garantir o máximo de conformidade com a realidade, como pode ser observado no gráfico a 

seguir: 

 

Fonte Revista ConSenso 12º edição Volume 5 março de 2018 

 

 No dia primeiro de agosto de 2017, foi fechado o primeiro bloco de implantação com 

todas as unidades administrativas alocadas fisicamente na Sede II (Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas; Subsecretaria de Administração Geral; Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio 

Educacional). O fechamento do segundo bloco, contendo as unidades administrativas alocadas 

fisicamente nas Sedes I e III (Gabinete; Subsecretaria de Educação Básica; Subsecretaria de 

Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; Subsecretaria de Modernização e Tecnologia; 

Centro e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) ocorreu no dia 04 de setembro de 

2017. 

 No entanto, apenas com o fechamento do terceiro e último bloco constituído pelas 

Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares, no dia 24 de outubro de 2017, e 

consequentemente a finalização da implantação do SEI na SEEDF, pode ser observado o 

crescente número de processos iniciados no sistema. 
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Gráfico  14 - Quantidade de processos e tipos de processos gerados desde o início da implantação. 

 
         

 Fonte Revista ConSenso 12º edição Volume 5 março de 2018  

 

PRESTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI 

 É necessário investir em infraestrutura de TI, mas também em um gerenciamento de 

excelência, que corresponda às necessidades da organização e dos colaboradores. Isso significa 

que a área de gerenciamento de infraestrutura de TI precisa, necessariamente, considerar 

todas questões relacionadas à tecnologia da informação: desde as mais simples que envolvem 

o cotidiano do usuário até a garantia de que todos os servidores e o conjunto da infraestrutura 

estarão em pleno funcionamento. A SUMTEC está buscando sempre manter preparada e 

disposta para se adaptar o quanto antes a exigências de mudanças constantes, incluindo 

ameaças à segurança, demandas cada vez maiores de clientes e fornecedores, assegurando e 

maximizando a disponibilidade da infraestrutura de TI, com: 

  Aumento  do nível de desempenho dos serviços; 

  Garantia  da flexibilidade no atendimento da demanda; 

  Minimizar  os efeitos das mudanças; 

  Aumentar  a eficiência na resolução de problemas; 

  Diminuir  custo com falhas; 

  Reduzir  o custo dos serviços de TI; 

 Prever                  falhas na TI antes que aconteçam. 

 Por causa desses e de outros benefícios, o gerenciamento da infraestrutura de TI se 

tornou prioridade dentro das empresas, não apenas para assegurar o alinhamento da área de 

tecnologia da informação com a estratégia da SEEDF, mas também para controlar custos 

associados ao esforço de gerenciamento de suporte. 

 Como ação representativa, destacamos o projeto de ampliação da rede de 

comunicação corporativa do DF (GDFnet), desenvolvido pela Secretaria de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAG), com o apoio da SUMTEC, na 

implantação inicial de 90 (noventa) pontos para as Unidades Escolares da Regional de Ensino 

de Ceilândia no exercício de 2018. 
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PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO 

 Prestação de serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação 

para execução continuada de atividades de atendimento, suporte técnico remoto e presencial 

a usuários de soluções de TIC, bem como suporte especializado para sustentação de todo 

ambiente de TIC da SEDF, envolvendo Administração, Operação e Suporte de Rede, Segurança 

da Informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de 

dúvidas, configuração e controle de equipamentos, recebimento, registro, análise, diagnóstico 

e atendimento de solicitações de usuários por meio de Central de Suporte (Service Desk).  

  O projeto tem por objeto levar suporte técnico às unidades educacionais e 

administrativas da SEEDF. São atendidos anualmente aproximadamente 100 mil chamados 

técnicos, sendo que destes, 17 mil são provenientes de Escolas Classe, 8.400 das Escolas de 

Ensino Fundamental, 3,3 mil das Escola de Ensino Médio, 3.800 dos Centros de Educacionais e 

1,8 mil chamados técnicos estão divididos entres os Jardins de Infância, Escolas Parque e 

Centros de Ensino Especial.  

 

 

 

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 
 

A SEEDF conta com o apoio da União para cumprir seu dever de assegurar o direito de 

todos à educação pública de qualidade. Por meio de parceria com o Governo Federal, desde 

2007, as unidades da federação dispõem do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do 

Compromisso de Metas Todos pela Educação e do Plano de Ações Articuladas (PAR), os quais 

são instrumentos facilitadores do planejamento e da execução das políticas públicas 

educacionais. 

 
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 

 O PAR é uma ferramenta de gestão para o planejamento da política de educação de 

médio e longo prazo que os municípios, os estados e o Distrito Federal – os entes federados – 

elaboram por um período de quatro anos em colaboração com o Ministério da Educação via 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (MEC/FNDE). O primeiro ciclo do PAR 

abrangeu o período de 2007 a 2010, o segundo de 2011 a 2014 e o atual tem a vigência para o 

período de 2016 a 2019.  

 Como ferramenta de gestão, o PAR favorece a continuidade de políticas educacionais. 

Sua função prioritária é o aprimoramento do processo de investimento em educação de modo 

a viabilizar transferências diretas de assistência técnica e financeira da União às demais 

unidades da federação. As transferências diretas de recursos, entretanto, são condicionadas à 

exigência de que os gestores locais conheçam detalhadamente a realidade de suas redes de 

ensino, conforme uma visão multidimensional da educação e dos fatores que colaboram para 

a sua excelência. 

  A SEEDF, dentre outras iniciativas, elaborou e resgatou mecanismos de atuação, como 

a instituição de setores especificamente destinados à gestão estratégica da política pública 

educacional do DF. Para tanto, a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e 

Avaliação Educacional (SUPLAV) ficou responsável por articular e integrar o planejamento de 



154 

 

todas as áreas da SEEDF, junto ao PAR, e, consequentemente, captar as transferências diretas 

a ele condicionadas. 

 

SISTEMA OPERACIONAL 

 O PAR está inserido no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 

(SIMEC), do MEC/FNDE. Nesta plataforma é realizada a formalização da adesão de cada 

unidade da federação à política educacional pactuada no âmbito do Compromisso de Metas 

Todos pela Educação, de planejamento estratégico plurianual (quatro anos); e de 

monitoramento da operacionalização dessas políticas. Essa plataforma, portanto, tem a 

finalidade de sistematizar e de tornar ágil o processo de investimento na educação. 

 O PAR proporciona um planejamento estratégico e multidimensional por localidade, 

uma vez que ele é elaborado posteriormente a uma avaliação de quatro dimensões do seu 

sistema educacional, a saber: Gestão Educacional; Formação de Profissionais de Educação; 

Práticas Pedagógicas e Avaliação; e Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. 

 O SIMEC – Módulo PAR 2016-2019 – foi reestruturado para oferecer informações úteis 

ao diagnóstico das redes e à gestão da educação nos entes federados. 

 

AÇÕES DO PAR 

 O FNDE apresenta um conjunto de ações interventivas, algumas para adesão 

compulsória, outras facultativas, tais ações podem ser propostas pela unidade da federação, 

estando subordinadas à aprovação do FNDE. Em quaisquer casos, para acessar os repasses de 

transferência direta de recursos federais, o ente federativo deve assinar o Termo de 

Compromisso, instrumento legal criado pela Lei no 12.695, de 25 de julho de 2012, para 

executar transferência direta na implementação das ações pactuadas no PAR, de acordo com 

as quatro dimensões do seu sistema educacional. 

 Ademais, o FNDE é responsável por programas complementares, cuja execução é 

realizada pelas Áreas Demandantes da SEEDF e o acompanhamento e monitoramento 

realizado pela GPTR, com ações, subações e programas têm caráter de curta, média e longa 

duração e outras de existência temporária. 

 O PAR 2016-2019 foi estruturado em consonância com o PNE. O Plano, que entrou em 

vigência no dia 26 de junho de 2014 é válido por dez anos, é o principal ponto de convergência 

das políticas públicas da educação brasileira até 2024.  

 A SEEDF formalizou o terceiro PAR para o período de 2016 a 2019 na qual realizou a 

fase Diagnóstica e encontra-se na fase de Planejamento. A GPTR possui a responsabilidade por 

articular e integrar o planejamento de todas as áreas da Secretaria, junto ao PAR, e, 

consequentemente, captar recursos de transferências diretas a ele condicionadas, onde no 

período foram pactuados: 
 

Tabela 36 - TERMOS DE COMPROMISSO PAR 

Ano  Quantidade de Termos  Valor Empenhado 

2015 02 R$ 7.569.202,40 

2016 02 R$ 2.252.568,58 

2017 03 R$ 2.324.270,41 

2018 03 R$ 1.134.252,26 

 Valor Total R$ 13.280.293,65 

Fonte: GDF/SEEDF/SUPLAV 
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 Ao todo, no período de 2015 a 2018, com referência ao PAR 2016-2019, foram 

empenhados R$ 13.280.293,65, conforme detalhamento da tabela 55. 

 Os programas que tiveram transferências diretas de recursos federais nos anos de 

2015 - 2018 estão detalhados a seguir. 
 

Quadro 62 - RECURSOS RECEBIDOS – PAR 2015-2018, PAC 2 E SIMEC RECEBIDOS 

ORIGEM PROGRAMA VALOR RECEBIDO 

2015 2016 2017 2018 

PAR 2015-

2018 

ProInfância - Equipamentos 706.745,25 1.317.830,80 47.116,35 --- 

ProInfância - Mobiliário 799.668,75 – 54.255,25 --- 

Caminho da Escola Ônibus 

PRONACAMPO 

1.238.700,00 6.580.300,00 --- --- 

Infraestrutura Escolar – Kit 

Cozinha 

390.118,80 – --- --- 

Infraestrutura Escolar – 

Mobiliário  

599.984,00 – --- --- 

Infraestrutura Escolar – 

Construção 

761.348,63 – --- --- 

Infraestrutura Escolar – 

Instrumentos Musicais 

– 1.042.808,00 

 

--- --- 

Conferência Infanto-Juvenil 

pelo Meio Ambiente 

--- --- --- --- 

Evento formativo BNCC --- --- --- 317.114,15 

Equipamento de  

climatização  

--- --- --- --- 

Kit Ensino Médio /Eja  --- --- 1.526.246,58 --- 

Produção de material 

didático 

--- --- 1.097.620,41 --- 

Mobiliário CJA 06 – Ensino 

Médio 

  975.000,00  

PAC 2 

Programa de Construção e 

Coberturas de Quadras 

Poliesportivas 

309.995,73 11.265.249,77 --- --- 

Programa ProInfância – 

Construção de creches 

– 5.471.794,86 --- --- 

SIMEC 
ProJovem Urbano 162.000,00 – --- --- 

ProJovem Campo 245.100,00 540.294,00 --- --- 

Total 5.213.661,16 26.218.277,43 3.775.113,59 317.114,15 

 

 

 
INFRAESTRUTURA E APOIO EDUCACIONAL 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

O Programa Suplementar de Oferta de Transporte Escolar beneficia e garante aos 

estudantes residentes e matriculados em Unidades Escolares no Distrito Federal a igualdade 

de oportunidades em exercer o seu direito de acesso à educação, com segurança, tendo em 

vista que atende a todas as Regionais de Ensino em toda sua extensão territorial e em todas as 

etapas e modalidades de ensino nos turnos matutino, vespertino e noturno, além de estender 

o atendimento ao Programa de Educação Integral.  

Informamos que no exercício de 2015 eram beneficiados pelo transporte escolar, 

aproximadamente, 40 mil estudantes. No exercício de 2016 o atendimento do transporte 

escolar passou para aproximadamente 44 mil alunos. Segue abaixo quadro comparativo. 

         

 Gráfico  15 - atendimento transporte escolar 2015-2018 
 

 
Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

Em 2017 o transporte escolar beneficiou a aproximadamente 54 mil alunos 

distribuídos nas 14 Regionais de Ensino, atendo aos turnos matutino, vespertino e noturno nas 

modalidades de Ensino Infantil, Fundamental, Médio e EJA. Foram criados também percursos 

exclusivos para atender aos alunos inclusivos, nas regiões de Sobradinho, São Sebastião e 

Planaltina, como também expandimos o atendimento aos novos núcleos habitacionais Jardins 

Mangueiral, Paranoá Parque, Morar bem no Riacho Fundo II, Sol Nascente. Para o exercício de 

2018 a estimativa de alunos a serem atendidos é de aproximadamente 58 mil.  

 

Programa Caminho da Escola (Frota Própria) 

 

O Programa Caminho da Escola tem como objetivo renovar, padronizar e ampliar a 

frota de veículos escolares. Nesse quadriênio, foram realizadas as seguintes aquisições:  

 128 veículos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em 2015, a SEEDF 

adquiriu atender aos Centros de Ensino Especial e Educação Integral. 

 4 veículos em 2016, aumentando a frota para 132 veículos, atendendo os alunos especiais e o 

programa de Educação Integral.  Todos os veículos da frota própria da SEEDF estão de acordo 

com as Normas da ABNT, e todos apresentam acessibilidade. 

  Além dos veículos da frota própria, adquiridos através do Programa Caminho da Escola, a SEEDF 

dispõe de mais 570 veículos contratos para atender aos alunos do Ensino Regular e EJA. 

 Para o exercício de 2017, o número de veículos da frota da SEEDF/ Caminho da Escola passou 

para 138 (cento e trinta e oito), tendo em vista o aumento na demanda dos Centros de Ensino 

Especial, como também a Educação Integral. 
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 Em 2018, a SEEDF passou a administrar 20 contratos regulares de licitação para o serviço de 

transporte escolar, divididos em 15 regiões de atendimento.  

 Em relação à frota própria, foram adquiridos, através do Programa Caminho da Escola, mais 3 

veículos com acessibilidade, totalizando 141 veículos na frota da SEEDF. O total de veículos que 

atendem ao transporte escolar da SEEDF passou para 738, sendo 141 da frota própria e 597 

veículos contratos. 

Toda a contratação da SEEDF se dá através de Pregão Eletrônico, pelo sistema 

COMPRASNET, conduzindo com lisura e transparência a contratação de empresas 

especializadas no serviço de transporte escolar. 

A ampliação e ajuste do transporte escolar vêm ocorrendo de forma constante em 2018. 

Dessa forma, garantimos que estudantes tenham acesso à educação, pois muitos residem em 

localidades que sem o transporte escolar não teriam como frequentar a escola.   

 
 SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE  
 

 No campo da saúde do estudante, são desenvolvidas ações de atenção, promoção da 

saúde e prevenção de riscos e agravos, entendidas aqui da seguinte forma: atenção - ações 

que atuam diretamente para atender à necessidade de superação da doença instalada; 

promoção da saúde - ações que visam propiciar saberes sobre habilidades pessoais e coletivas 

que favoreçam o fortalecimento do enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde, a 

fim de permitir a tomada de decisões favoráveis e que visem a qualidade de vida e de saúde;  

prevenção de riscos e agravos - ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de 

risco de enfermidades, portanto, o foco está na doença e nos mecanismos para superá-la. 

 No campo da assistência à saúde bucal e oftalmológica dos estudantes, a SEEDF 

promoveu as seguintes ações no quadriênio 2015 - 2018: 

 

ODONTOLOGIA PREVENTIVA: ações que beneficiam alunos da Educação Básica, tais como: 

palestras educativas, ensino de técnicas de escovação, aplicação tópica de flúor, distribuição 

de escovas dentais e kits de higiene bucal. 

 

Quadro 63 - Odontologia Preventiva 

2015 2016 2017 2018 

175.082 ações 

preventivas 

66.257 ações preventivas 10.195 ações preventivas   6.186 

48.567 kits de higiene 

bucal distribuídos  

0 kits de higiene bucal 

distribuídos 

334 kits de higiene bucal 

distribuídos 

735  kits de higiene bucal 

distribuídos 

51 escovas distribuídas 0 1.189 escovas distribuídas 84 escovas distribuídas 

69.703 escovações 

supervisionadas  

37.584 escovações 

supervisionadas  

5.521 escovações 

supervisionadas  

4.251 Escovações 

Supervisionadas 

45.213 Aplicações 

Tópicas de Flúor 

24.264 Aplicações 

Tópicas de Flúor  

1.596 Aplicações Tópicas 

de Flúor  

225 Aplicações Tópicas de 

Flúor 

4.769 palestras e filmes 

educativos  

2.610 palestras e filmes 

educativos  

439 palestras e filmes 

educativos  

271 palestras e filmes 

educativos 

             Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

ODONTOLOGIA CURATIVA: ações que beneficiam alunos da Educação Básica, tais como 

restaurações, exodontias, emergências, profilaxias, dentre outros procedimentos. 
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Quadro 64 - Odontologia Curativa 

2015 2016 2017 2018 

914 consultas/ 

atendimentos 

1.289 consultas/ 

atendimentos 

981 consultas/ 

atendimentos 

321 consultas/ 

atendimentos 

613 dentes restaurados 

 

860 dentes restaurados 512 dentes restaurados 163 dentes restaurados 

144 exodontia 
 

167 exodontias 117 exodontias 153 exodontias 

756 alunos atendidos 

 

1.170 alunos atendidos 933 alunos atendidos 258 alunos atendidos 

             Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

MÉDICO-OFTALMOLÓGICAS PREVENTIVAS: realização do Teste de Acuidade Visual (TAV), 

em alunos da Educação Básica, por profissionais da educação, com objetivo de identificar 

aqueles que possuem déficits visuais. 
 

Quadro 65 - Odontologia Preventiva 

2015 2016 2017 2018 

36.068 alunos avaliados 45.033 alunos avaliados 18.907 alunos avaliados 5.189 alunos  

avaliados 

             Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

MÉDICO-OFTALMOLÓGICAS CURATIVAS: Consultas oftalmológicas para alunos com 

suspeita de déficits visuais visual detectados pelo Teste de Acuidade Visual (TAV). Esta 

ação inclui o fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de 

correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 
 

Quadro 66 - Oftalmologia Curativa 

2015 2016 2017 2018 

1.746 consultas 3.020 consultas 2.593 consultas 2.266 consultas 

986 óculos  2.571 óculos 608 óculos 1.730 óculos 
 

              Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 

Concomitante à análise pela PGDF do ajuste citado, foi iniciado novo processo para 

contratação de fornecimento de óculos aos estudantes da Rede Pública de Ensino, que se 

encontra em tramitação.  

Em 2017, ocorreu a formalização de parceria com o Rotary Club de Brasília – Setor de 

Indústria, por meio do Acordo de Cooperação no. 03/2017, com vigência até 13/12/2022, cujo 

objeto é a prestação de atendimento na área de oftalmologia aos alunos da Educação Básica. 

Essa parceria disponibilizou dois médicos para realização de 200 consultas oftalmológicas/mês, 

aumentando, dessa forma, o número de 480 consultas mensais para 680 consultas mensais. 

 No campo da promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos à saúde, a SEEDF 

vem implementando o Programa Saúde na Escola – PSE, instituído como política pública 

federal pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 05/12/2007, com a finalidade de contribuir para 

a formação integral dos estudantes da rede pública de ensino por meio de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde.  
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 No Distrito Federal, o PSE foi instituído por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 

21/05/2009, com o objetivo de realizar ações de promoção e assistência a saúde e prevenção 

de agravos, além de contribuir com a melhoria da aprendizagem e enfrentamento da violência 

e promoção da cultura de paz.  

A cada ciclo de adesão ao PSE são realizadas reuniões entre as Regionais de Educação 

e as Regiões de Saúde, com o objetivo de orientar as unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino e as Unidades Básicas de Saúde, quanto as regras para adesão, dentre as quais, o 

necessário planejamento intersetorial para a execução de atividades que contemplem as 

linhas de ações do PSE, de acordo com o diagnóstico das necessidades do território em que 

estão localizadas.  

Em 2015, o Programa teve adesão de 168 (cento e sessenta e oito) unidades 

escolares da Rede Pública de Ensino e, em 2017, já na vigência da Portaria Interministerial n° 

1.055, de 25/05/2017, dos Ministérios da Educação e da Saúde, que redefiniu regras e critérios 

do PSE, as Secretarias de Estado de Educação e de Saúde do Distrito Federal - SESDF e SEEDF, 

intensificaram suas ações na área, fazendo com que o Distrito Federal alcançasse a adesão de 

258 (duzentos e cinquenta e oito) unidades escolares vinculadas às 14 (quatorze) 

Coordenações Regionais de Ensino - CREs. 

Ressalta-se que, mensalmente, são realizadas reuniões do Grupo Gestor Intersetorial 

- GTI/PSE, do qual fazem parte representantes das áreas técnicas das Pastas de Saúde e de 

Educação, bem como os representantes da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e do Fundo de 

População das Nações Unidas - UNFPA/ONU. Mensalmente, também são promovidas reuniões 

do GTI - PSE com o Grupo Gestor Intersetorial Regional - GTIR/PSE, do qual fazem parte 

representantes regionais da SESDF e da SEEDF. 

 

FREQUÊNCIA ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL 
 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 678 unidades escolares 

(seiscentas e setenta e oito) escolas públicas, com aproximadamente 470.000 (quatrocentos e 

senta mil) alunos matriculados. (Fonte: Censo Escolar–2017- SEEDF). 

Do total de alunos matriculados, considerando o último período (jun/jul de 2018) 

aproximadamente 96.091 (noventa e seis mil e noventa e um) são membros de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família.  

Considerando o período de 2015 a 2017, segue o quantitativo de alunos do Distrito 

Federal acompanhados no Sistema Presença pela equipe da Gerência de Apoio ao Estudante: 
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Quadro  67 - DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ALUNOS DA SEEDF 2015 A 2018: 

Acompanhamento Descrição 2015  2016  2017  2018 

Período 1 (Fev/Mar) Total Alunos 128.242 100%  121.254 100%  116.700 100%  105.718 100% 

Acompanhados 99.282 77,42%  89.017 73,41%  95.960 82,23%  87.866 83,11% 

Não Acompanhados 7.869 6,14%  11.128 9,18%  7.620 6,53%  17.852 16,89% 

Não Localizados 21.091 16,45%  21.109 17,41%  13.120 11,24%  13.851 13,10% 

             

Período 2 (Abr/Mai) Total Alunos 120.265 100%  115.409 100%  114.229 100%  99.748 100% 

Acompanhados 93.556 77,79%  83.152 72,05%  97.459 85,32%  91.658 91,89% 

Não Acompanhados 6.967 5,79%  10.497 9,10%  2.891 2,53%  8.090 8,11% 

Não Localizados 19.742 16,42%  21.760 18,85%  13.879 12,15%  6.636 6,65% 

             

Período 3 (Jun/Jul) Total Alunos 120.666 100%  115.333 100%  111.818 100%  96.091 100% 

Acompanhados 96.077 79,62%  91.270 79,14%  90.266 80,73%  86.785 90.32% 

Não Acompanhados 8.326 6,90%  4.957 4,30%  7.514 6,72%  2.904 3.02% 

Não Localizados 16.263 13,48%  19.106 16,57%  14.038 12,55%  6.402 6.66% 
             

Período 4 (Ago/Set) Total Alunos 122.887 100%  121.969 100%  106.560 100%    

Acompanhados 96.881 78,84%  107.078 87,79%  92.498 86,80%    

Não Acompanhados 11.622 9,46%  5.192 4,26%  7.249 6,80%    

Não Localizados 14.384 11,71%  9.699 7,95%  6.813 6,39%    
             

Período 5 (Out/Nov) Total Alunos 132.876 100%  123.945 100%  104.967 100%    

Acompanhados 111.692 84,06%  111.366 89,85%  95.843 91,31%    

Não Acompanhados 9.255 6,97%  4.199 3,39%  4.334 4,13%    

Não Localizados 11.929 8,98%  8.380 6,76%  4.790 4,56%    

              Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 
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DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Nos anos de 2015 a 2018 o Programa de Alimentação Escolar – PAE-DF, da Secretaria 

de Educação do Distrito Federal – SEEDF, atendeu a uma média diária total de 406.256 alunos 

de todas as modalidades da educação básica, servindo um total de 337.292.323 refeições, nos 

700 dias letivos da contabilização, nas unidades escolares da SEEDF, conforme demonstrado 

na tabela a seguir.  
  

Quadro 68 - NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DF POR 

MODALIDADE DE ENSINO 

ANO 2015 2016 2017 2018* Média 2015 

- 2018 

Modalidade de 

Ensino 

Média de alunos atendidos por dia 

Creche 532 386 420 380 430 

Pré Escola 34.022 38.184 41.240 42.523 38.992 

Ensino Fundamental 278.783 274.251 267.912 264.585 271.382 

Ensino Médio 58.009 59.138 59.928 61.490 59.641 

Educação de Jovens 

e Adultos 

32.983 32.325 32.215 30.497 32.005 

Ensino Especial 3.727 3.844 3.799 3.856 3.806 

TOTAL 408.056 405.154 405.514 403.331 406.256 

*Dados do 1° semestre letivo de 2018  

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE   

 

Quadro 69 - NÚMERO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO DF POR 

MODALIDADE DE ENSINO   

 
*Dados do 1° semestre letivo de 2018  

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE   

 

 

ANO 2015 2016 2017 2018* Total 2015 - 

2018 

Modalidade de 

Ensino 

Quantidade de refeições servidas/ano 

Creche 461.840 333.050 417.775 177.655 1.390.320 

Pré Escola 8.481.942 8.534.741 9.622.568 4.567.747 31.206.998 

Ensino 

Fundamental 

69.776.679 67.309.310 68.720.860 32.434.143 238.240.992 

Ensino Médio 11.708.848 12.024.574 12.932.196 6.631.387 43.297.005 

Educação de 

Jovens e Adultos 

5.704.302 5.584.324 6.447.543 2.865.308 20.601.477 

Ensino Especial 705.516 726.573 760.056 363.386 2.555.531 

TOTAL 96.839.127 94.512.572 98.900.998 47.039.626 337.292.323 
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FORMA DE GESTÃO E RECURSOS FINANCEIROS 

O Distrito Federal, entidade executora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

por meio da SEEDF, adota a forma de gestão centralizada para execução do Programa de 

Alimentação Escolar no âmbito do DF. A responsabilidade técnica está sob a Diretoria de 

Alimentação Escolar, juntamente com as Gerências que a compõe.    

A aquisição dos gêneros alimentícios distribuídos às instituições educacionais no 

âmbito do PAE-DF foi custeada por fontes orçamentárias vinculadas 140 e 340 (cento e 

quarenta e trezentos e quarenta), sendo esta verba repassada pelo ente federal, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, nos moldes da Resolução CD/FNDE n° 

26/2013, bem como por fonte orçamentária do tesouro local 100 (cem) repassada pelo GDF, 

conforme quadro abaixo. 

Quadro 70 - Orçamento destinado à execução do PAE-DF: 

ORÇAMENTO – PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Exercício Repasse FNDE  

Fonte 140 

Repasse GDF  

Fonte 100 

Orçamento anual  Superávit  

Fonte 340 

2015 R$ 35.993.356,00 R$ 1.193.914,85 R$ 37.187.270,85 R$ 21.325.410,00 

2016 R$ 39.297.538,00 R$ 8.255.146,00 R$ 47.552.6840,00 R$ 7.777.946,00 

2017 R$ 42.898.652,00 R$ 28.231.512,80 R$ 71.130.164,80 R$ 5.393.355,00 

2018* R$ 42.898.652,00 R$ 22.065.244,00 R$ 64.963.896,00 R$ 1.192.186,00 

*Dados do 1° semestre letivo de 2018  

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE   

 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis foram adquiridos ao longo de 2015 

a 2018, por meio de Contratos de aquisição de gêneros alimentícios e adesão a Atas de 

Registro de Preço próprias desta SEEDF e também de outros órgãos. Além disso, foram 

executados Contratos de prestação de serviços para armazenamento dos gêneros alimentícios 

não perecíveis e também para transporte dos gêneros alimentícios não perecíveis.  

Quadro  71 – Execução financeira do PAE/DF: 

DADOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

ANO VALOR TOTAL EXECUTADO 

2015 R$ 51.815.218,85 

2016 R$ 49.889.322,34 

2017 R$ 63.804.059,97 

2018* R$ 36.224.809,21* 

*Dados de execução financeira até 12 de setembro de 2018  

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 
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A compra direta da agricultura familiar para a alimentação escolar teve considerável aumento ao longo dos anos, conforme quadro abaixo:  

Quadro  72 – Evolução da aquisição de produtos diretamente da agricultura familiar do DF e da RIDE: 

Dados 2015 2016 2017 2018* 

Produtos 12 - bebida láctea, iogurte, 

abobrinha, batata, limão, 

maracujá, repolho, 

tangerina, brócolis, 

goiaba, morango e 

tomate. 

12 - bebida láctea, 

iogurte, abobrinha, 

batata, limão, maracujá, 

repolho, tangerina, 

brócolis, goiaba, 

morango e tomate. 

23 – abacate, banana, goiaba, 

limão, maracujá, morango, 

tangerina, abóbora, 

abobrinha, alface, batata 

doce, beterraba, cebola, 

brócolis, cebolinha, cenoura, 

chuchu, couve, repolho, 

tomate, vagem, espinafre e 

salsa. 

29 - abacate, banana, goiaba, limão, maracujá, 

morango, tangerina, abóbora japonesa, 

abobrinha italiana, alface crespa, batata doce, 

beterraba, brócolis japonês, cenoura, chuchu, 

couve manteiga, espinafre, inhame, repolho 

branco, tomate, vagem, cebolinha, salsa, cebola, 

alho, couve-flor, pepino preto, coentro e 

pimentão verde. 

Volume financeiro Contratado – 

R$ 4.388.761,43 

Executado – 

R$ 1.463.270,58 

% de execução – 33,3% 

Contratado – 

R$ 4.388.761,43 

Executado – 

R$ 1.444.724,56 

% de execução – 32,9% 

Contratado – 

R$ 6.141.060,30 

Executado – 

R$ 4.868.475,04 

% de execução – 79,2% 

Contratado – r$ 13.210.739,51 

* em execução no ano letivo 2018. 

Organizações rurais 3 - copas, mista, aspag. 3 - copas, mista, aspag. 7 – mista, coopermista, aspag, 

cooperluz, compaf, aspronte, 

asphor. 

12 – mista, coopermista, aspag, cooperluz, 

compaf, aspronte, asphor, astraf, aspraf, cooper-

horti, afeca, aprofal. 

Coordenaçõesregionais de 

ensino atendidas 

4 - plano piloto, gama, são 

sebastião, brazlândia. 

4 - plano piloto, gama, 

são sebastião, 

brazlândia. 

6 – sobradinho, núcleo 

bandeirante, brazlândia, santa 

maria, são sebastião, recanto 

das emas. 

10 - sobradinho, núcleo bandeirante, brazlândia, 

santa maria, são sebastião, recanto das emas, 

guará, ceilândia, gama, samambaia. 

Unidades escolares 

atendidas 

158 158 186 397 

             Fonte:: GDF/ SEEDF/SI
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DISTRIBUIÇÃO  

As atividades relacionadas ao armazenamento e à distribuição de gêneros alimentícios 

não perecíveis ficam sob a responsabilidade da Gerência de Controle e Distribuição da 

Alimentação Escolar - GCDAE.  

O armazenamento dos gêneros alimentícios não perecíveis foi realizado no galpão da 

empresa Transfer Logística e Transportes Especiais LTDA, empresa contratada para tal fim. A 

distribuição dos gêneros alimentícios não perecíveis do almoxarifado central até às unidades 

escolares foi feita pelas empresas Transportes Gerias Botafogo LTDA, H.S. Investimentos e 

Participações LTDA e Transfer Logística e Transportes Especiais LTDA. 
 

Quadro  73 – Quantidade de gêneros alimentícios distribuídos às unidades escolares: 

ANO GÊNEROS PERECÍVEIS GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS 

2015 5.727.803,57 kg 3.971.616,67 kg 

2016 5.948.304,53 kg 2.920.689,83 kg 

2017 6.474.887,86 kg 4.542.920,00 kg 

2018* 3.484.709,30 kg 2.051.920,00 kg 

*Dados do 1° semestre letivo de 2018   

Fonte: GDF/ SEEDF/SIAE 

 Como forma de melhoria do controle dos saldos dos estoques das unidades escolares, 

as planilhas de Controle Diário (preenchidas pelas unidades escolares com os quantitativos de 

gêneros alimentícios recebidos na escola ao longo de uma distribuição de gêneros) foram 

transferidas para planilhas no Google Drive pela GCDAE, tornando a ferramenta on-line, com 

acompanhamento em tempo real pela equipe técnica de nutricionistas das Coordenações 

Regionais de Ensino e pela equipe gestora de cada escola.  

Dessa forma, monitoramento e prestação de contas ficaram otimizadas e mais 

eficazes, o que permitiu melhor percepção do planejamento e da execução do orçamento 

destinado.  

 

RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS – SUAG  

Tabela 37 - Valores dos Termos de Colaboração (2015-2018) 

TIPO 2015 2016 2017 2018 

(JAN-AGO) 

TOTAL GERAL 

(R$) 

CRECHE - 0 A 3 

ANOS 

98.111.272,23  98.389.568,55  103.889.366,41  107.042.024,97  407.432.232,16  

PRÉ-ESCOLA - 4 

A 5 ANOS 

35.899.457,26  58.275.459,75  69.619.944,63  80.233.570,77  244.028.432,41  

 134.010.729,49  156.665.028,30  173.509.311,04  187.275.595,74  651.460.664,57  

Fonte: GCONP 

Justificativa: Os valores acompanham os esforços para garantir o acesso à educação infantil e um bom 

ensino de base, atendendo um maior quantitativo de alunos e promovendo uma infraestrutura adequado 

ao ensino. 
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Tabela 38 - VALORES PAGOS GMASA/DISAD (2015-2018) 

Valores Pagos GMASA/DISAD (2015-2018) 

EMPRESA 2015 2016 2017 2018 (JAN-AGO) TOTAL GERAL 

OI S/A 1.744.934,96  3.671.647,53  2.997.155,96 828.661,43 9.242.399,88 

CEB 6.589.394,53 19.991.936,38  28.216.650,42 11.262.818,46 66.060.799,79 

CAESB 11.330.492,64 36.060.451,97 47.716.817,19  23.692.130,95 118.799.892,75 

 194.103.092,42 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

Justificativa: Os valores pagos à empresa OI S/A seguem uma tendência decrescente por conta do SEI!, que permite maior comunicação entre as áreas, frequentemente sendo 
desnecessário o contrato telefônico. Já os gastos com as empresa CEB e CAESB tem diminuído tanto por conta do racionamento de água, quanto pela implementação bem 
sucedida de uma política de uso racional da água.  

 

Quadro 74  - VALORES PAGOS POR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

ANO COCÇÃO LIMPEZA VIGILÂNCIA TOTAL GERAL (R$) 

2015 56.580.571,01   139.776.217,93  90.969.241,72  287.326.030,66  

2016 53.218.348,16  145.731.123,66  103.116.804,24  302.066.276,06  

2017 81.568.261,82  146.430.570,19  147.259.318,72  375.258.150,73  

2018 (JAN-AGO) 70.230.413,26   99.477.883,68  113.988.293,37  283.696.590,31  

TOTAL GERAL (R$) 261.597.594,25  531.415.795,46  455.333.658,05  1.248.347.047,76  

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

Quadro 75 - EMISSÃO DE PREVISÕES DE PAGAMENTO E NOTAS DE LANÇAMENTO - GEF/DICOF 

TIPO 
2015 2016 2017 2018 (JAN-AGO) 

QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 

PP PAGAS 20.743 5.629.415.763,74 17.475 5.821.470.550,96 15.935 4.907.886.775,57 12.513 3.567.890.112,24 

PP CANCELADAS 1.411 833.767.863,23 1.970 1.556.086.558,24 3.120 1.138.585.056,06 1.625 711.536.666,90 

NL 90.443 60.628.727.823,59 80.384 181.886.002.584,77 78.567 303.143.277.345,95 46.184 424.400.552.107,13 

TOTAL 112.597 7.091.911.450,56 99.829 189.263.559.693,97 97.622 309.189.749.177,58 60.322 428.679.978.886,27 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 
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Justificativa: Apesar do valor mais elevado, a quantidade de instrumentos legais (notas de lançamento e previsões de pagamento) provou-se menor. Esta discrepância reflete um maior controle 

dos gastos e desburocratização, sendo mais eficaz com menos atos administrativos.   

Gráfico  42 - Valores de Contratos com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

 

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Governamental 

 

 



167 

Justificativa: O SEI! Foi implementado na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 24/10/2017, a queda brusca nos gastos tem relação direta ao permitir menos correspondências 

físicas, agilizar e desburocratizar a comunicação interna e externa.  

Quadro 76 - VALORES GASTOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA (2015-2018). 
 

TIPO 
2015 2016 2017 2018 (JAN-AGO) 

EMPENHADO LIQUIDADO EMPENHADO LIQUIDADO EMPENHADO LIQUIDADO EMPENHADO LIQUIDADO 

COMPRA DE 

PEÇAS 
86.936,38 86.936,38 86.800,31 81.544,17 78.770,13 77.876,81 112.865,85 73.379,16 

MÃO DE 

OBRA 
105.542,55 78.897,44 137.724,00 62.155,92 56.930,24 56.400,53 116.818,83 44.255,75 

TOTAL 192.478,93 165.833,82 224.524,31 143.700,09 135.700,37 134.277,34 229.684,68 117.634,91 

FONTE: GDF/ SEEDF/SIAE/GFROT 

Justificativa: A diminuição da frota acarreta maiores gastos com a manutenção dos veículos mantidos.  

Quadro 77 - CONSUMO DE GASOLINA E QUILOMETRAGEM RODADO (2015-2018) 

ANO  CONSUMO EM LITRO  PREÇO MÉDIO POR LITRO  VALOR GASTO  QUILÔMETROS RODADOS  

2015  146.412,236  3,46  497.551,65  1.620.931  

2016  141.079,735  3,59  500.054,24  1.571.683  

2017  159.239,442  3,71  584.113,84  1.835.758  

2018  103.496,009  4,32  437.454,68  1.158.561  

FONTE: GDF/ SEEDF/SIAE/GFROT 


