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A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos.
(Albert Einstein)

IV Virada Pedagógica discute 
Saúde Mental, p.3

Novo Ensino Médio, p. 7Confira também:

Termo de Cooperação Técnica 
do Projeto Parque Educador, p.15

Saiba mais na página 2

II Festival de Robótica reúne 
entusiastas da área

O II Festival de Robótica Educacional aconteceu 
no dia 24 de agosto, e o evento teve como objetivo 
promover a robótica, suas tecnologias e inovações 
para estudantes, professores e público interessado.

FOTOS: MÁRCIO MELLO NOBREGA SOARES
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O Festival de Robótica Educacional é uma iniciativa da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF -, 
fomentada pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais 
- DIPROJ/GEFO -, cujos objetivos são divulgar a robótica, suas 
tecnologias e inovações, bem como promover atividades e 
debates na área.

O Festival aconteceu no dia 24 de agosto, no CEPAG , e foi 
destinado a toda a comunidade do DF e estudantes das escolas 
públicas e particulares de Educação Básica. O evento reuniu as 
seguintes atividades: Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR, 
Mostra Nacional de Robótica – MNR, Minipalestras interativas, 
Oficinas práticas de programação e construção de Robôs, Drone 
Show, Sumo-Bot e exposições.

Confira os premiados:
www.sistemaolimpo.org/regionais/results.php?eventID=392

FOTOS: MÁRCIO MELLO NOBREGA SOARES
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IV Virada Pedagógica - Saúde Mental
No dia 21 de agosto (quarta-feira) foi realizada a IV Virada Pedagógica! 

Com o tema Saúde Mental, a IV Virada apresenta busca promover a 
valorização, bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho 
dos servidores, uma vez que é salutar e urgente a necessidade do 
desenvolvimento de ações voltadas para a atenção à saúde e ao bem-
estar dos servidores, conforme previsto na Portaria nº 287/2018-SEEDF 
que estabelece a  Política de Valorização, Promoção de Bem-Estar e 
de Qualidade da Vida no Ambiente de Trabalho da SEEDF. 

Neste sentido, em parceria com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, 
a ação proposta foi mais um momento para troca de  experiências 
e reflexões, com  vivências e apresentação de  especialistas sobre o 
tema proposto, incorporando inovações necessárias para o bem-estar 
do servidor. Por se tratar de um tema muito relevante, tivemos como 
público-alvo professores, orientadores e demais servidores da SEEDF. 
Aproximadamente 5000 servidores compareceram  nos 4 polos:

• POLO 1 :  Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia
Local:  Universidade Católica de Brasília - Taguatinga

• POLO 2 :  Sobradinho, Planaltina, Paranoá
Local:  Centro Educacional Delta – Auditório -  Planaltina
• POLO 3 :  Plano Piloto, Guará, Núcleo Bandeirante e São Sebastião
Local:  Universidade de Brasília – Auditório da Associação dos Docentes 
da UNB
• POLO 4 :  Recanto das Emas, Gama, Santa Maria
Local:  UNICEPLAC  -  Setor Leste - Gama

Saiba Mais
http://www.se.df.gov.br/4a-virada-pedagogica-

discute-saude-mental

FOTOS: SUBEB
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Educação Infantil: Implementando o Currículo
Durante os meses de julho e 

agosto, a DIINF deu continuida-
de às ações de Acompanhamen-
to Pedagógico nas CREs com CIA, 
CI e Comissão Gestora das Par-
cerias no Plano Piloto (30/07)  e 
Paranoá (1º/08). Esses encontros 
tiveram como tema: Currículo e 
Avaliação, visando a implemen-
tação do Currículo. 

A Diretoria de Educação Infantil  realizou atendimento presencial 
a todas as Comissões Gestoras, no período entre 19 de junho e 2 de 
agosto de 2019, com o objetivo de orientar  e instrumentalizá-los 
para o exercício de suas atribuições, quais sejam acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das parcerias entre a SEEDF e  OSC, 
conforme Ato Normativo Setorial.

Além disso, iniciou o acompanhamento pedagógico in loco nas 
Instituições Educacionais Parceiras,  a ser realizado no período de 
agosto a outubro do corrente ano. O objetivo é promover uma 
formação pedagógica às Comissões Gestoras e ao mesmo tempo 
aos gestores das instituições.

Encontro Pedagógico Regionalizado

Projeto de Alimentação na Educação Infantil: Mais 
do que cuidar, educar, brincar e interagir

Nos dias 14 e 15 de agosto, em parceria com a DIAE, a DIINF orga-
nizou um Encontro Pedagógico acerca do Projeto Alimentação com 

representantes de todas as Esco-
las de Educação Infantil, incluin-
do Merendeiros e Orientadores 
Educacionais.

Na oportunidade, os partici-
pantes assistiram a palestras e 
fizeram oficinas afins.

FOTO: DIINF

FOTO: DIINF
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Gerência de Anos Iniciais da Diretoria de Ensino 
Fundamental coordena GT de Alfabetização

Um importante trabalho de colaboração com pessoas engajadas, 
conduzido pela GFAI/DIEF, contribui para a produção de  um 
documento norteador sobre a Alfabetização.

Para a Gerente da GFAI, Sandra Pequeno,  “essa ação permitirá 
uma melhor compreensão do conceito, assim, enriquecendo 
a prática pedagógica”.

FOTO: DIEF

Alfabetização em Destaque: Práticas e reflexões
Alfabetizar nossos estudantes é abrir possibilidades para 

que eles compreendam  o mundo e transforme-o ( Marli Dias 
Ribeiro). Nesse sentido, a Diretoria de Ensino Fundamental/
Gerência de Acompanhamento dos Anos Iniciais – GFAI da 
Subsecretaria de Educação Básica- SUBEB, em parceria com a EAPE 
promove “Alfabetização em Destaque: Práticas e reflexões sobre 
Alfabetização”. O público-alvo são  professores em regência nas 
turmas de alfabetização nos anos iniciais e coordenadores locais 
das CREs do Guará, São Sebastião e Planaltina.

O objetivo principal da formação é promover o conhecimen-
to e a reflexão acerca dos processos de alfabetização e esta-
belecer metas de aprendizagem nas intervenções pedagógi-
cas voltadas ao processo de alfabetização dos estudantes. A 
aula inaugural foi dia 28 de agosto na EAPE.
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FÓRUM  DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS TURMAS DO PAAE

O Fórum de Práticas Pedagógicas das Turmas do Programa de Acelera-
ção das Aprendizagens – PAAE foi um sucesso. Com o objetivo de abor-
dar o estudo de caso realizado nas 43 turmas participantes, reuniram-se 
docentes, gestores, parceiros e estudantes para partilharem práticas exi-
tosas e construírem possibilidade para um novo programa. Participaram 
do fórum a Gestora do CED Incra 08 de Brazlândia e a sua equipe (relatan-
do a parceria da organização de treinamento profissional e desenvolvi-
mento de caráter), o grupo Anti Virus (grupo social presente  em mais de 
75 países), a UNICEF (com  pesquisas, possibilidades, e indicadores sobre a 
temática),  e o Professor Eduardo Alvim, do CEF 03 da Estrutural, mostran-
do seus projetos exitosos. Houve também uma apresentação musical do 
cantor e compositor Lejow, - Marcos Guilherme Brito de Freitas.

GT DE ALFABETIZAÇÃO REFLETE SOBRE MATEMÁTICA 

Dando continuidade aos trabalhos relacionados às reflexões sobre Al-
fabetização, no dia 28 de agosto o Grupo de Trabalho do GT de Alfabeti-
zação teve a oportunidade de receber as contribuições do Professor Cris-
tiano Alberto Muniz (especialista, pesquisador e nome de referência no 
Brasil sobre Educação e Ensino de Matemática). Cristiano foi  coordena-
dor e um dos  autores do Programa GESTAR, de Matemática, do MEC, e 
do PNAIC, de Matemática. Trazer especialistas, professores, representan-
tes das UNIEBs, parceiros que estudam a temática é uma das estratégias 
para consolidar um trabalho com robustez científica e pedagógica para a 
rede distrital. (Fotos: DIEF)

GT de Alfabetização com a presença do Prof. Christiano Muniz.
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NOVO ENSINO MÉDIO NO DISTRITO FEDERAL
Em atendimento às recentes mudanças legais, a SEEDF iniciará a 

implementação do Novo Ensino Médio em 2020, por meio de es-
colas-piloto.

A fim de orientar a comunidade escolar sobre as mudanças e escla-
recer suas dúvidas, a SUBEB, por meio da Diretoria de Ensino Médio 
(DIEM), tem promovido diversos momentos de discussão acerca do 
tema e das expectativas da rede pública de ensino face às novidades.

Até o momento foram 101 (cento e um) encontros realizados 
e existe a previsão de vários outros ao longo do 2º semestre 
de 2019. Além da comunidade escolar, outros setores da socie-
dade estão sendo convidados a contribuir, com o objetivo de 
qualificar os debates e ampliar os horizontes de uma proposta 
pedagógico-administrativa para o novo Ensino Médio, que seja 
robusta, inovadora, exequível e, sobretudo, fruto de um exer-
cício coletivo de elaboração.

Até o momento, 14 (catorze) unidades escolares manifestaram in-
teresse em conhecer melhor a proposta e, desde o dia 20 de agosto, 
a DIEM tem realizado conversas com a participação da comunidade 
escolar dessas unidades, a fim de dirimir dúvidas e contribuir com 
o processo de formação de suas equipes.

(Continua na página 8)

Apresentação do Piloto no CED 03 do Guará

MARCIO MELLO NOBREGA SOARES SEEDF/DIEM
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No dia 23 de agosto, a DIEM participou do Fórum das Licenciaturas 
da Universidade de Brasília (UnB), no qual teve a oportunidade de 
apresentar as linhas gerais do que o Distrito Federal vislumbra para 
a etapa Ensino Médio nos anos vindouros. O evento proporcionou, 
também, a escuta ativa inestimável de professores e estudantes de 
licenciaturas, que compartilharam suas impressões e anseios em 
relação às mudanças previstas.

Além disso, no dia 27 de agosto, membros das Coordenações 
Regionais de Ensino e das Unidades Escolares de Ensino Médio 
estiveram na Escola de Música de Brasília, para o lançamen-
to oficial da página do Novo Ensino Médio no site da SEEDF 
(http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio), onde ocorreu 
a apresentação da proposta e do plano de implementação 
para as escolas-piloto, a fim de que possam se apropriar do 
assunto e colaborar com a formação de seus pares.

Saiba mais:
http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio

NOVO ENSINO MÉDIO NO DISTRITO FEDERAL (cont.)

Fórum das Licenciaturas na UnB

FOTO: MARCIO MELLO NOBREGA SOARES 
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No dia 16 de agosto terminou a competição das modalidades coletivas, 
futsal, basquete, vôlei e handebol dos 59° JEDF, de forma a credenciar os 
campeões que irão representar o DF, em setembro, no Jogos Escolares da 
Juventude - Etapa Regional, na cidade de Palmas/TO.

Na ocasião, citam-se os Campeões dessa edição dos Jogos:

FUTSAL

• Colégio Adventista Taguatinga – categoria 12/14 anos, feminino.
• CEF 1 Riacho Fundo II - categoria 12/14 anos, masculino.
• Colégio Elite – categoria 15/17 anos, feminino.
• CEMEIT – categoria 15/17 anos, masculino. 

HANDEBOL

• Colégio D. Pedro II, categoria 12/14, feminino.
• Colégio Marista PP, categoria 12/14, masculino.
• Colégio Marista PP, categoria 15/17, feminino.
• Colégio Marista Champagnat, categoria 15/17 masculino. 

VÔLEI

• CEF 1 RF II, categoria 12/14, feminino.
• Colégio Católica, categoria 12/14, masculino.
• CEF 2  Cruzeiro, categoria 15/17, masculino.
• Escola Franciscana Fátima, categoria 15/17, feminino. 

BASQUETE

• CED 7 Gama, categoria 12/14, feminino.
• CEF 15 Taguatinga, categoria 12/14, masculino.
• Colégio Ideal Taguatinga, categoria 15/17, feminino.
• Colégio Projeção Taguatinga MCA, categoria 15/17, masculino. 

59° JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL

FOTO: GEFID
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SEEDF recebe Comitiva de Bangladesh
No dia 12 de julho, a Secretaria 

de Educação do Distrito Federal 
recebeu a Comitiva de Bangladesh  
para apresentação  da estrutura 
da SEEDF e as características do 
sistema público de ensino no 
Distrito Federal.

Os oito representantes do país 
asiático foram recebidos pelo 
Secretário Adjunto, Quintino 
dos Reis Borges Filho, pelo 
Subsecretário de Educação Básica, Helber Vieira,  pelo assessor especial 
David Nogueira e Equipe da Diretoria de Ensino Fundamental/DIEF. 
Em uma conversa produtiva, experiências positivas foram partilhadas 
sobre Ciclos, Educação Integral, Alimentação Escolar, índices de 
Desempenho, produzindo laços no propósito de somar e contribuir.

FOTO: LUIS TAVARES/ ASCOM

Gerência de Desempenho da Diretoria de Ensino 
Fundamental participa do GT Projeto de Vida 

A SEEDF está promovendo o 
Grupo de Trabalho  Projeto de 
Vida por iniciativa do EMTI, para 
criação da unidade curricular do 
Projeto de Vida prevista pela 
BNCC.

A DIEF/SUBEB está inserida 
nesse trabalho, representada pela 
Gerente de Desempenho Luciana 
de Brito Freitas, compondo o GT 
do Projeto de Vida,  participando 
das  discussões,  elaborando   
novas diretrizes que nortearão as ações previstas nesse novo 
contexto de trabalho com estudantes do Ensino Médio.

FOTO: ACERVO DIEF
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Apresentação do Projeto Territórios Culturais no Centro de Ensino 
do Lago Norte e no Centro de Ensino Médio 01 do Riacho Fundo

Projeto Territórios Culturais

No dia 31 de julho, ocorreu a apresentação da Gestão Comparti-
lhada da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF - com a Secre-
taria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SECEC -, por meio 
da ampliação do Projeto Territórios Culturais para os professores e 
gestores do Centro de Ensino do Lago Norte - CELAN.

O Projeto, que atualmente realiza atividades de Educação 
Patrimonial junto a Unidades Escolares da rede pública de ensino 
do DF, inaugura nova etapa, em que serão realizadas atividades de 
ensino de Arte e Leitura no contraturno das aulas regulares ofertadas 
nos espaços culturais do DF. A expectativa é que as atividades junto 
ao CELAN se iniciem no mês de setembro no Centro de Dança de 
Brasília, com aulas de dança integrada à música.

Já no dia 5 de agosto, ocorreu a apresentação do projeto para 
o Centro de Ensino Médio 01 do Riacho Fundo. Os estudantes do 
CEM 01 terão a oportunidade de usufruir de atividades na área de 
artes visuais integrada ao teatro.

O Projeto permitirá aos estudantes da Educação Básica (Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio) da 
rede pública de ensino do DF a ampliação do conhecimento 
sobre o patrimônio cultural do DF, o aprofundamento nas di-
ferentes linguagens artísticas - Dança, Artes Visuais, Teatro e 
Música - e, igualmente, o desenvolvimento da competência 
leitora e escritora por meio de estratégias de leitura, poten-
cializando o uso de diferentes gêneros textuais, a partir de 
aulas vivenciadas nos diferentes espaços culturais da cidade.
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Oficina de Teatro de Bonecos
A Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN -  e  com a 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa - SECEC, realizou no mês 
de agosto, atividades junto à Associação Candanga de Teatro de 
Bonecos. As atividades desenvolvidas envolveram oficina de Teatro 
de Bonecos Popular do Nordeste.

As oficinas fazem parte da educação patrimonial e ocorreram em 
diversas unidades escolares da rede pública de ensino do DF nas 
CRE Ceilândia, Taguatinga, Paranoá, Recanto das Emas, Brazlândia, 
Planaltina, Samambaia, Sobradinho, Santa Maria, Plano Piloto e Gama.

Projeto  Vivendo e Aprendendo
No dia 13 de agosto aconteceu a aula inaugural do Projeto  

“Vivendo e Aprendendo” na Sede do Ministério Público do DF.
O projeto tem como objetivo a alfabetização e o letramento de 

colaboradores terceirizados do Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios. Foi aberta uma turma vinculada ao CED 02 do 
Cruzeiro, em que os funcionários terceirizados foram matriculados.  
A SEEDF enviou uma professora alfabetizadora e os livros didáticos 
a serem utilizados nas aulas.

FOTO: DIEJA
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DIEP e DIEJA promovem ciclo de formações
Tema: Integração Curricular da EJA 
com a Educação Profissional

Com o objetivo de atender às 
necessidades e especificidades 
dos estudantes atendidos pela 
Educação de Jovens e Adultos, 
bem como vincular essa oferta de 
escolarização à sua formação profissional, as diretorias de EJA e Educa-
ção profissional realizam, ao longo do mês de agosto, uma formação 
para os gestores, coordenadores e professores que atuam nas unidades 
escolares que ofertam a EJA sobre as diversas possibilidades de atendi-
mento que propiciem a inserção desses estudantes no mundo do tra-
balho. Destacam-se a oferta de cursos técnicos e cursos de formação 
inicial e continuada integrados à EJA como perspectiva de formação 
profissional e qualificação. (Foto: Arquivo DIEP)

No dia 27 de agosto, durante o Conecta IF 2019, foi lançado o 
livro “Educação nas Prisões”. Ao longo dos 24 capítulos a obra aborda 
a educação prisional como instrumento de ressocialização e de 
desenvolvimento de habilidades 
no sentido de auxiliar os reclusos 
a reconstruir um futuro melhor 
durante e após o cumprimento 
da sentença. (Foto: DIEJA)

Formação CRE GAMA 8 de agosto de 2019

Lançamento do “Educação nas Prisões”
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Caixa-Estante Sustentável
O Projeto Caixa-Estante é, desde 1968, 

coordenado pela Gerência de Políticas de Leitura 
às unidades escolares, a fim de contribuir para que 
as atividades de leitura, em todos os espaços da 
escola, possam ocorrer de forma dinâmica e 
interativa e para que o processo de ler possa fluir 
espontaneamente, fortalecendo as relações entre 
os(as) estudantes e o texto, entre palavra e o mundo.

O Projeto, após 30 anos, está se renovando e 
ganhando ares ecologicamente corretos e economicamente viáveis, 
pelo aproveitamento de tambores de óleo que se transformam em 
estantes móveis, repletas de literatura!

No dia 23 de agosto, mais duas unidades escolares da 
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas rece-
beram a CAIXA-ESTANTE SUSTENTÁVEL: o CEI Buritizinho e o 
CEPI Pinheirinho Roxo.

Diretrizes Pedagógicas dos CIL
No dia 25 de julho, foi aprovada pelo Conselho de Educação do 

Distrito Federal – CEDF-, por meio do Parecer nº 147/2019 – CEDF- e 
publicação da Portaria n° 229, de 4 de julho de 2019, as Diretrizes 
Pedagógicas dos Centros Interescolares de Línguas.

O documento, construído de forma democrática e reflexiva, 
objetiva orientar o trabalho pedagógico  dessas escolas de natureza 
especial, dentro de uma perspectiva de rede e alinhado aos marcos 
orientadores da rede pública de ensino do DF. Tanto os objetivos 
quanto a função social estão em consonância com o que estabelecem 
os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação 
Básica e mantêm o foco nas aprendizagens e nas estratégias que 
possibilitem aos estudantes mais autonomia no processo de 
aprendizagem/aquisição de um novo idioma.

FOTO: GEAPLA
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Termo de Cooperação Técnica do 
Projeto Parque Educador

No dia 18 de julho, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica 
– TCT-  do Projeto Parque Educador, parceria estabelecida entre a 
Secretaria de Estado de Educação – SEEDF -, a Secretaria de Estado  
de Meio Ambiente – SEMA - e Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos – IBRAM -, do Distrito Federal. O projeto 
desenvolve ações conjuntas e atividades pedagógicas de interesse 
comum, no contexto da Educação Ambiental, Integral e Patrimonial 
da SEEDF.

A nova formalização amplia novas 2 Unidades de Conservação: 
Parque Ecológico Dom Bosco/Centro de Práticas Sustentáveis 
- CPS (Lago Sul) e Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo 
(Riacho Fundo) do Projeto Parque Educador, que atualmente é 
realizado por 4 Unidades de Conservação/Parques Ecológicos 
do DF: Parque Ecológico Águas Claras, Parque Ecológico Saburo 
Onoyama, Parque Ecológico Três Meninas e Parque Ecológico 
Sucupira/Estação Ecológica Águas Emendadas - ESECAE.

Para o 2º semestre deste ano, estima-se o atendimento a mais 
de 65 Unidades Escolares e, aproximadamente, 3 mil estudantes da 
rede pública de ensino do DF.

FOTO: CEMA
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Seleção de Unidades Escolares para o 
Projeto Parque Educador

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF -, em 
parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA - e com 
o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM,  realizou inscrições das Unidades 
Escolares para participação no Projeto Parque Educador, no segundo 
semestre de 2019. O Projeto oportuniza aos estudantes da Rede Pública 
de Ensino a participação em atividades de Educação Ambiental e 
Patrimonial nas Unidades de Conservação do Distrito Federal.

As atividades realizadas envolvem ações ecopedagógicas e lúdicas, 
tais como: trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, 
palestras e vivências nos espaços naturais nos Parques Ecológicos. O 
Projeto Parque Educador conta com a infraestrutura das Unidades de 
Conservação/Parques Ecológicos, oferta de transporte aos estudantes 
e atividades coordenadas por professores/educadores ambientais, 
capacitados no trabalho da temática ambiental e patrimonial.

As Unidades Escolares selecionadas serão convocadas para 
reunião de orientação sobre o Projeto que acontecerá na 
Unidade de Conservação/ Parque Ecológico escolhido.

SAIBA MAIS
http://www.ibram.df.gov.br/inscricoes-parque-educador

FOTO: CEMA
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II Caminhos da Educação
A Subsecretaria de Gestão de 

Pessoas – SUGEP -  e Subsecretaria 
de Educação Básica - SUBEB, 
como parte das ações previstas 
na Portaria nº 287, de 26 de 
setembro de 2018, que 
regulamenta a Política de 
Valorização, Promoção de Bem-
Estar e de Qualidade de Vida no ambiente de Trabalho de servidores 
e demais agentes públicos da SEEDF, realizou o II Caminhos da 
Educação, que ocorreu no dia 10 de agosto de 2019, no Parque 
Sucupira (Planaltina – DF).

Trata-se de mais uma ação proposta pela SEEDF cuja intenção é 
proporcionar um momento de encontro e lazer, em que os servidores 
e seus familiares possam, juntos, reforçar o valor da educação. Além 
disso, é sabido que as atividades físicas, artísticas e ambientais 
contribuem para promover a saúde, o bem-estar e melhorar as 
relações interpessoais, o que, consequentemente, traduz-se em 
melhoria das relações interpessoais, aumento da produtividade, 
integração dos servidores, motivação e consequentemente a 
melhoria na qualidade de vida e do trabalho.

Considera-se que os Parques/Unidades de Conservação são 
espaços que podem contribuir com a qualidade de vida da população, 
pois proporcionam contato com a natureza e qualidade ambiental. 
Atrelada a isso, nesses espaços, temos a efetivação da Educação 
Ambiental, entendida como os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
atitudes, habilidades, interesse ativo e competência voltada para a 

conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida 
e à sua sustentabilidade, como 
preconiza a Portaria nº 428, de 4 
de outubro de 2017, que institui a 
Política de Educação Ambiental 
Formal da Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal.

FOTOS: SUBEB

17



BOLETIM INFORMATIVO SUBEB

Expediente

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Secretário: João Pedro Ferraz dos Passos
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)
Subsecretário: Helber Ricardo Vieira
Endereço: SBN, Qd 02 - Bl. “c”, Lote 17 – Ed. Phenícia 5º andar Brasília - DF
E-mail: assessoriaespecial.subeb@edu.se.df.gov.br       Telefone: 3901 3277
Edição e Programação Visual: Frank Alves       Revisão: Selma Frasão

Secretaria
de Educação

/educadf

I Encontro de Ensino Religioso reúne 
professores da rede pública

A Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e 
Diversidade, por meio da Gerência de Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade, promoveu o “I Encontro de Ensino Religioso 
na Rede Pública do Distrito Federal: Normativas e Práticas 
Pedagógicas.” O objetivo foi informar a legislação existente e as 
perspectivas constantes nos documentos norteadores da disciplina. 
Cerca de cem profissonais da Educação preencheram uma pesquisa 
diagnóstica e conheceram as tratativas do Conselho de Ensino 
Religioso do Distrito Federal–CONER.

Estudantes  do CED 02 do Riacho Fundo I fizeram uma apre-
sentação cultural. Segundo a gerente de Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade, Aldenora Macedo, “o encontro é o 
início de uma série de ações que buscarão informar e instru-
mentalizar nosso quadro docente”.

FOTO: DCDHD
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