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Subsecretaria de Educação Básica 

“A educação deve colocar a felicidade das pessoas como ponto para o 
qual retornaremos e partimos novamente. (Daisaku Ikeda)
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No dia 30 de abril, a Diretoria de Edu-
cação do Campo, Direitos Humanos e Di-
versidade da Subsecretaria de Educação 
Básica promoveu o Seminário Diálogos 
Indígenas: Desconstruindo Estereótipos 
e Afirmando Identidades, no auditório 
do Edifício Phenícia.

O evento foi parte das ações do Abril 
Indígena da e teve os seguintes objetivos: 

promover a troca de experiências a partir 
da vivência de indígenas que atuam no 
campo educacional; buscar a desconstru-
ção de estereótipos que marginalizam a 
cultura indígena e valorizar a identidade 
dos povos indígenas por meio da amplia-
ção do conhecimento de suas especifici-
dades.

Saiba mais na página 2

Seminário “Diálogos Indígenas”
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A abertura do seminário Diálogos Indí-
genas: Desconstruindo Estereótipos e 
Afirmando Identidades se deu com a 
mesa composta por representantes da Se-
cretaria de Educação e lideranças indíge-
nas. Fizeram suas considerações, no mo-
mento inicial, o Subsecretário de Educação 
Básica, Helber Ricardo Vieira, e o Diretor de 
Educação do Campo, Direitos Humanos e 
Diversidade, Júlio César Moronari, junta-
mente com as representações indígenas 
Mirim Ju Yan Guarani, Coordenador do 
Conselho Indígena do DF e Márcia Guajaja-
ra, Representante do Santuário dos Pajés.

A apresentação cultural do Grupo 
Walê Fulni-ô trouxe alguns cantos 
ritualísticos que demonstraram a 
riqueza cultural e linguística dos po-
vos originários.

A mesa de formação foi coordenada 
pela Gerente de Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade da Diretoria de 
Educação do Campo, Direitos Humanos e 
Diversidade - DCDHD -,  Aldenora Macedo, 
que apresentou material fornecido para 
todos(as) participantes do evento. A Por-
taria nº 279 de setembro de 2018 “Institui a 
Política de Acolhimento e Atendimento 
de Estudantes Indígenas na Rede de Ensi-
no do Distrito Federal” direcionada aos(às) 

543 estudantes matriculados(as), de acordo 
com o Censo Escolar de 2018. Além da por-
taria, também foi entregue caderno com 
Sugestões Pedagógicas, elaborado pela Ge-
rência de Educação em Direitos Humanos e 
Diversidade, que apresentava contribuições 
para a organização do trabalho pedagógico 
pautado na preservação e fortalecimento 
da cultura dos Povos Indígenas e afirmação 
de suas identidades étnicas; o protagonis-
mo histórico e valorização das suas línguas. 

Como palestrantes Nubia Tupinambá, 
doutoranda em linguística pela UnB, falou 
sobre “Identidades, vozes e presenças in-
dígenas na UnB sob a ótica da análise do 
discurso crítica”; Pablo Ravi, coordenador 
do Projeto Curumins, relatou sua experiên-
cia de mais de 20 anos nas escolas do DF; o 
cacique Walê  Fulni-ô, líder do Grupo Walê 
Fulni-ô, trouxe o olhar indígena acerca do 
Projeto Curumins que leva cultura indígena 
para nossa rede. Por fim,  Kamuu Dan Wa-
pichana falou sobre educação escolar indí-
gena e “lançou” seu livro O Sopro da Vida,  
também autografado durante o evento.

O evento foi um momento de forma-
ção que reuniu professores(as) de di-
ferentes regionais e diferentes níveis 
e também da SUBEB, estudantes, in-
dígenas e outros(as) servidores(as) e 
funcionários(as) da SEEDF.

Seminário fomenta valorização dos povos indígenas no DF
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A II Virada Pedagógica dá continuida-
de à proposta de formação diferenciada 
da Secretaria de Estado de Educação do 
DF, em parceria com a Universidade de 
Brasília – UnB – , cujo objetivo principal é 
discutir temas atuais da educação e com-
partilhar experiências com a Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal. 

A II Virada Pedagógica ocorreu 
no dia 24 de abril de 2019, tendo 
como tema principal “Competências 
Socioemocionais”. A proposta bus-
cou estimular, provocar e promover 
a reflexão sobre esse tema que é tão 
atual e urgente. Para tanto, foram re-
alizados 22 encontros no mesmo dia 
em todas as Coordenações Regionais 
de Ensino, no horário da coordena-
ção pedagógica, envolvendo diver-
sos profissionais da educação.

Além dos encontros nas CREs, foi reali-
zado um encontro central, contando com 
a presença e participação de diversos es-

pecialistas no tema, contribuindo e apro-
fundando sobre questões relacionadas 
com o cotidiano escolar.

Por fim, destaca-se que o olhar sensí-
vel para as habilidades socioemocionais é 
fundamental para promover o pensamen-
to autônomo dos estudantes e suas po-
tencialidades, o que, consequentemente, 
pode reduzir a indisciplina e melhorar os 
índices de aprendizagem.

 II Virada Pedagógica - Competências Socioemocionais

Fotos: Radson Lima
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O 1º Dia de Formação da Educação In-
fantil aconteceu em quatro dias. Marcado 
pelo lançamento do Caderno Guia da VII 
Plenarinha da Educação Infantil, o evento 
contou com a participação de aproximada-
mente 4000 profissionais da educação: 
professores e coordenadores pedagógicos 
locais das unidades escolares públicas e 
instituições educacionais parceiras do DF, 
de coordenadores intermediários e gesto-
res pedagógicos de todas as Coordenações 
Regionais de Ensino, além de escritores e 
pesquisadores convidados.

Envoltos pelo encantamento do 
tema da VII Plenarinha, “Brincando 
e Encantando com Histórias”, gran-
des nomes ligados à Literatura e à 
Contação de histórias, como Luciana 
Hartmann, Ana Solino, Roger Melo, 
Alessandra Roscoe e Adelaide de 
Paula, formaram o time de pales-
trantes que dialogaram com o pú-
blico sobre as possíveis relações 
entre a literatura e as histórias e a 
vivência do protagonismo infantil.

Nos dias 9, 16, 17 e de abril, os professo-
res das oficinas pedagógicas da SEEDF con-
taram  histórias e tornaram-se os mestres de 

cerimônias, dando o tom do evento. Com 
suas roupas coloridas e maquiagem de pa-
lhaçaria, envolveram os presentes com his-
tórias e performances que fizeram a plateia 
viajar a cada apresentação. O 4º encontro 
acontecerá no dia 14 de maio.

O convite para a viagem ao mundo 
da imaginação aconteceu a cada pales-
tra, música e história apresentadas e foi 
coroado com a entrega do Caderno Guia 
da VII Plenarinha a cada participante uma 
publicação organizada pela Diretoria de 
Educação Infantil com textos, ilustrações, 
fotografias e sugestões de leitura que vão 
subsidiar os estudos acerca do tema nas 
coordenações coletivas e a prática docen-
te durante todo o ano letivo.

Com a realização desse grande 
evento, a  Diretoria de Educação 
Infantil conseguiu não somente 
cumprir a realização do evento 
oficial de formação previsto em 
calendário da SEEDF, mas con-
vidar ao encantamento por meio 
das histórias ouvidas, criadas, 
recontadas por adultos e crian-
ças no processo educativo.

1º Dia de Formação da Educação Infantil
Fotos:Acervo DIINF
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A solenidade de substituição da Ban-
deira Nacional,  cerimônia instituída pela 
lei 5.700, de 1° de setembro de 1971, em 
seu artigo 12, no qual estabelece que a 
substituição da bandeira seja feita em so-
lenidades especiais no primeiro domingo 
da cada mês, foi diferenciada na manhã 
do dia 7 de abril.

A Secretaria de Educação, representa-
da pelo Secretário Adjunto Mauro Olivei-
ra, Subsecretaria de Educação Básica por 
intermédio  da Diretoria de Ensino Funda-

mental e a Secretaria de Turismo,  realiza-
ram  um  concurso de redação intitulado 
“Brasília no Coração: Símbolo da Força 
de Um País”,  tendo como foco as escolas 
de Gestão Compartilhada localizadas em 
Ceilândia, Cidade Estrutural, Recanto das 
Emas e Sobradinho.

Estudantes de Anos Finais e Ensino 
Médio  receberam Certificado de 
Menção Honrosa e troféus como 
premiação.

Solenidade de Substituição da Bandeira

A Diretora de Ensino Fundamental, 
Marli Dias Ribeiro, o Gerente da Gerência 
de Acompanhamento  do Ensino Funda-
mental - Anos Finais -  Eustáquio Pessoa 
Júnior, a Coordenadora Simone Cortes e a 
Assessora Rosimeri Paulino Lopes de 
Araújo realizaram  visitas técnicas no  Cen-
tro de Ensino Fundamental  01 do Guará, 
no dia 1º de abril, e no dia 8 de abril, no  
Centro de Ensino Fundamental Nossa Se-
nhora de Fátima em Planaltina.

O objetivo da visita técnica é 
conhecer os projetos interventivos 
exitosos para os Anos Finais.

Em conversa com os Gestores Maria 
Gomes Pinto, Andreia Sales Mendes de 
Araújo (CEF 01 do Guará),  Nilvan Perei-
ra Vasconcellos e  Gisele Cristina Tôrres 
Camelo (CEF Nossa Senhora de Fátima), 
foi nítida a busca  das equipes para o al-
cance dos objetivos e metas, permeados 
por uma história de muito trabalho,  com-
promisso com a educação de qualidade, 
com respeito às diversidades culturais e 

sociais, pautadas pelo desejo coletivo de 
humanizar cada vez mais os processos e 
as relações educativas.

A DIEF parabeniza as equipes das 
unidades escolares pela cria-
tividade, riqueza pedagógica e 
ressalta a parceria da Secretaria 
de Educação do Distrito Federal 
nas ações educativas.

DIEF visita escolas com projetos interventivos exitosos

Fotos: acervo DIEF
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Dia do Campo 2019
A Gerência de Educação do Campo, da 

Diretoria de Educação do Campo Direitos 
Humanos e Diversidade - DCDHD - incentiva 
e apoia a realização do Dia do Campo nas 
escolas do campo da rede pública de ensino,  
promovido pelas CREs, por meio de suas 
Uniebs, pois se desdobra em uma importan-
te construção coletiva de atividades pedagó-
gicas a serem desenvolvidas no chão das es-
colas, no decorrer do mês de abril de 2019, 
em consonância com o art. 3º da Portaria nº 
419, de 20 de dezembro de 2018.

O Dia do Campo constitui um espaço 
coletivo e participativo de formação, refle-
xão e de socialização de experiências, práti-
cas pedagógicas e metodologias ativas pro-
duzidas pelas escolas do campo. Trata-se de 
uma proposição com foco na reorganização 
do trabalho pedagógico a partir da mate-
rialização dos princípios e matrizes da Edu-
cação do Campo, em que se busca promo-
ver a integração de ações regionalizadas, o 
aprofundamento do diálogo e a ampliação 
do espaço-tempo de formação continuada 
dos profissionais que atuam nas escolas do 
campo nos respectivos territórios.

Oportunidade em que os profissio-
nais que atuam nas Unidades Escolares  

do Campo de cada Regional de Ensino 
se reúnem para agregar e socializar co-
nhecimentos acumulados no decorrer de 
sua trajetória empírica de formação,  bem 
como para aprofundar o diálogo  acerca 
de temáticas e ações desenvolvidas no 
âmbito da política pública de Educação 
do Campo em seus territórios, como é o 
caso da construção do Inventário Social, 
Histórico, Cultural e Ambiental das Es-
colas do Campo - Inventário da Realida-
de – em que a questão da identidade e do 
reconhecimento dos sujeitos do campo se 
apresenta como eixo central, uma vez que 
os povos camponeses se constituem de 
forma diversa nos territórios do Distrito 
Federal. Foram, também, realizados deba-
tes sobre a Portaria nº 419, de 20 de no-
vembro de 2018, que instituiu a Política 
de Educação do Campo do DF.

Destaca-se a realização de impor-
tantes ações formativas relativas ao 
Dia do Campo no dia 17 de abril de 
2019  nas CREs do Gama e Paranoá 
e no dia 24 do mesmo mês na CRE 
de Brazlândia, organizadas pelas re-
feridas Regionais de Ensino e acom-
panhadas pela GCAM.

Fotos: acervo DCDHD
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CED 02 de Taguatinga inaugura Polo CID de Judô

Fotos: Murilo Marconi Rodrigues

O Centro Educacional 02 de 
Taguatinga, conhecido como CEN-
TRÃO, escola polo de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) atende hoje 
cerca de 2200 estudantes e inaugurou, 
no dia 28 de fevereiro de 2019, o CID 
de Judô -Taguatinga Sul.

O judô é uma modalidade esportiva 
que tem como princípio o desenvolvi-
mento global do indivíduo, o que vai ao 
encontro com a Proposta Pedagógica 
da unidade escolar, que prioriza as ne-
cessidades dos sujeitos envolvidos no 
processo educativo, além de propor-
cionar saúde, bem-estar e qualidade 
de vida a todos os envolvidos. A im-
plantação do espaço ocorreu após um 

ano de trabalho intenso e o professor 
da rede, André Mariano dos Santos, é 
o responsável pelo Projeto.

O CID vai ofertar aulas de judô aos 
estudantes, servidores e a toda a co-
munidade escolar. Nos turnos matutino 
e vespertino, serão atendidos os es-
tudantes da rede e, no noturno, o CID 
está aberto para toda a comunidade 
escolar. Os interessados devem se di-
rigir à unidade escolar para realização 
da matrícula.

informações

3901-6783
(CED 02 Taguatinga)

A  Gerência de Educação em Direitos 
Humanos e Diversidade – GDHD/SUBEB -, 
em parceria com a Defensoria Pública do 
Distrito Federal, está ofertando formação 
para professores(as) que atuam nos 
Núcleos de Ensino das Unidades de 
Internação Socioeducativas/NUEN, na 
temática: Comunicação Não-Violenta nas 
Escolas - “Aprenda a dialogar com empatia”. 

A formação vem para alinhar e integrar 
as ações do Projeto “Direito para a Liberda-

de” e será ofertada no horário de Coordena-
ção Pedagógica, no turno vespertino, em 
cinco encontros na Escola da Defensoria.

Essa ação tem por finalidade forne-
cer formação aos(às) professores(as) 
atuantes nos NUEN para promoverem 
a reflexão em sua prática, subsidiando 
ações pedagógicas inovadoras embasa-
das nos direitos humanos e no SINASE e, 
consequentemente, diminuindo os con-
flitos gerados no ambiente escolar.

Comunicação Não-Violenta no Sistema Socioeducativo
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Expediente

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Secretário: Rafael Parente
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 3285
Edição e Programação Visual: Frank Alves       Revisão: Selma Frasão

A cada segundo
A Construir um ser humano
Sofrendo com as derrotas
Sorrindo com as vitórias
Mãe, a estrela maior
Do Universo...

A partitura da labuta
Que luta 
Que sente
Que chora
Nas ruas da alegria
Encontra sua cria 
Na harmonia do amor...

Amor de mãe
Sublimando pelos rótulos 
De uma sensação
De pureza
Que alcança 
As primícias de todos calepinos
Que são transportados
No embornal do coração...

Autor:
Prof. Ivan Gusmão Cavalcante

Ser Mãe

Escola Técnica - Audiência Pública em Brazlândia
Em breve, Brazlândia contará com 

uma escola técnica, voltada para Educação 
Profissional. 

No período de 16 de abril a 23 de 
maio, serão realizadas, na cidade 
de Brazlândia, audiências públi-
cas sobre a oferta de Educação 
Profissional, para a nova Escola 
Técnica de Brazlândia. Esse é o mo-
mento para debate e análise das 
propostas com a participação da co-
munidade e da SEEDF. 

A  audiência pública é um instrumen-
to fundamental para exercício da nossa 
democracia. Participe!

Secretaria
de Educação
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