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Etapas Regionais do 1º Festival de 
Tecnologia, Inovação e Ciência (FESTIC)
movimentam a SEEDF

Os objetivos do FESTIC são promover e difundir a cultura 
científica por meio do estímulo à iniciação científica, tecnológica 
e à inovação.

FOTOS: ALESSANDRA LISBOA

“A tecnologia move o mundo”
(Steve Jobs)
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Etapas Regionais do FESTIC 
O 1º Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência é uma iniciativa 

fomentada pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais 
- DIPROJ/GEFO.

As etapas regionais do FESTIC aconteceram de 27 de agosto a 5 
de setembro nas 14 regionais de ensino. Dos 728 projetos apre-
sentados, 83% são de Ensino Fundamental, Médio e Profissional.

Nesta edição e pela primeira vez nesta casa, todos os procedi-
mentos de  inscrição e avaliação dos projetos foram gerenciados 
por sistema totalmente informatizado desenvolvido pela Subse-
cretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas - SINOVA.

FOTOS: ALESSANDRA LISBOA
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Acompanhamento Pedagógico e Plenarinha 
Regional

A Diretoria de Educação Infantil acompanhou, durante todo o 
mês de setembro, as Plenarinhas Regionais realizadas nas diversas 
Regionais de Ensino. 

Em setembro a Gerência de 
acompanhamento de Unidades 
Públicas finalizou o primeiro ci-
clo de acompanhamento Regio-
nal com Encontro Pedagógico na 
CRE de Ceilândia, no dia 3/09, e 
no dia 10/09 deu início à série de 
Encontros Pedagógicos Regiona-
lizados, que durante o 2ºsemes-
tre será realizado em polos e terá 
como tema: Educação Infantil: 
currículo e avaliação.

Além disso, durante todo o mês de setembro a Gerência de 
Acompanhamento de Instituições Parceiras-GINSP fez acompa-
nhamento pedagógico com visita em Instituições nas diversas 
CRE, com participação de Gestores de Parcerias responsáveis. 

FOTOS: ACERVO DIINF
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Visita da Diretoria de Ensino Fundamental 
à Escola Classe Bucanhão

No dia 29 de Agosto, a Diretoria de Ensino Fundamental participou 
da  VII PLENARINHA: Brincando e Encantando com Histórias - Escola 
Classe Bucanhão em Brazlândia.

A escola participou do projeto Plenarinha em anos anteriores 
e, reconhecendo a validade dele para a instituição, para a co-
munidade e, principalmente, para as crianças, mobilizou o grupo 
desde o início do ano letivo, desde a primeira semana de aulas, 
para participar. Desde então, esforços são somados, com mui-
ta alegria, com o intuito de cumprir a missão de desenvolver a 
Plenarinha com os  estudantes  da melhor forma possível!

Para prestigiarem e interagirem com as crianças na VII Plenarinha, 
foram convidados os pais ou responsáveis de todos os alunos da Edu-
cação Infantil e do 1º ano, representantes dos níveis intermediário e 
central da SEEDF, profissionais da Unidade Básica de Ensino, colegas 
de turno, turmas do quarto e quinto anos. Um grande sucesso!!!

TEXTO: COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA CLASSE BUCANHÃO EDINÉIA ALVES CRUZ

FOTO: ACERVO DIEF
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Grupo de Trabalho sobre Alfabetização

Vamos refletir sobre alfabetização? A alfabetização pode ser  definida 
como o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade 
de ler e escrever de maneira adequada e a utilizar essa habilidade como 
um código de comunicação com o seu meio. É o processo onde os 
educadores procuram dar mais atenção durante o período  inicial 
escolar, através do desenvolvimento das atividades da alfabetização, 
que envolvem o aprendizado do alfabeto e dos números, a coordenação 
motora e a formação de palavras, sílabas e pequenas frases.

Por meio dessas ações, o estudante  consegue adquirir a habi-
lidade de leitura, de compreensão de textos e da linguagem de 
maneira geral, incluindo a operação de números, que são compe-
tências necessárias para avançar aos níveis escolares seguintes. 

Por esse importante trabalho, a Diretoria de Ensino Fundamental, 
através da Gerência de Anos Iniciais tem aliado ações com o Grupo 
de Trabalho de Alfabetização, onde participam representantes 
da SUPLAV, DIEJA, EAPE, representantes de unidades escolares, 
Assessoria SUBEB, unidos em prol da educação qualitativa.

Vivências de Acompanhamento : DIEF/GFAI, GFAF e 
UniEBs

A Vivência de Acompanhamen-
to realizada pela Diretoria de Ensi-
no Fundamental por meio das Ge-
rências de Anos Iniciais, Finais e 
Desempenho Escolar  é uma exce-
lente estratégia de orientação e 
de parceria  que tem como objeti-
vo unir  saberes entre DIEF, Unida-
des de Educação Básica, escolas e 
seus profissionais.

Durante os meses de agosto, se-
tembro e outubro, a GFAF, GDESC 
e GFAI vão às UniEBs para unir aprendizagens com as temáticas: Rea-
grupamento, Projeto Interventivo, Proficiência e Reprovação Escolar.

FOTO: ACERVO DIEF
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Curso Alfabetização em Destaque
PARCERIA ENTRE DIEF e EAPE: Práticas e Reflexões sobre Alfabetização

Com o objetivo de promover o conhecimento e a reflexão acerca 
dos processos de alfabetização e estabelecer metas de aprendizagem 
nas intervenções pedagógicas, a Diretoria de Ensino Fundamental, 
por meio da Gerência de Anos Iniciais-GFAI e EAPE, idealizou e 
produziu o Curso de Alfabetização em Destaque: Práticas e 
Reflexões sobre Alfabetização.

O público-alvo desse curso são professores em regência nas tur-
mas de alfabetização (Bloco I e II dos anos iniciais) e Coordenadores 
locais nas regionais do Guará, São Sebastião e Planaltina.

O curso tem alcançado grandes elogios dos cursistas, ressaltando 
a presença da DIEF in loco, sempre com intuito de unir forças em 
prol de uma educação qualitativa e diferenciada.

A grande novidade é que egressos dos cursos de mestrado e 
doutorado da SEEDF,  especialistas na área, e que usufruíram 
afastamento remunerado para estudos, foram convidados na 
construção, planejamento e desenvolvimentos dos encontros.

IMAGEM: PIXABAY
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Formação de multiplicadores para o Novo 
Ensino Médio

A EAPE e a Diretoria de Ensino 
Médio, em parceria com com o 
ITAÚ - BBA, promoveu um curso 
para os professores que atuarão 
como formadores nas escolas-
piloto do Novo Ensino Médio.

Foram dez encontros entre  2 a 
18 de setembro para duas turmas, 
à tarde e à noite. 

Participaram professores da EAPE e das diretorias da SUBEB, 
discutindo temas como a relação dos jovens com o Ensino 
Médio, protagonismo estudantil, projeto de vida, itinerários 
formativos, BNCC e metodologias ativas.

FOTO: MARCIO SOARES

Formação em steam criativo para 
unidades-piloto do Novo Ensino Médio

A Diretoria de Ensino Médio participou da edição 2019 do 
Programa STEM TechCamp. O programa é uma ação de iniciativa da 
Embaixada dos Estados Unidos voltada à formação de uma rede de 
multiplicadores nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharias e 
Matemática, que visa potencializar ações referentes a essas áreas 
nas redes públicas de educação básica do Brasil.

Os professores das escolas-piloto do Novo Ensino Médio re-
ceberão formação pedagógica sobre a abordagem STEAM 
Criativo para potencializarem suas ações nas áreas de Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A formação é fru-
to da submissão ao Edital STEM TechCamp 2019, promovido 
pela embaixada dos EUA e acontecerá nos meses de outubro e 
novembro com o apoio do Instituto Federal e do Makerspace 
da Casa Thomas Jefferson.

IMAGEM: PIXABAY
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DIEP Realiza o Evento III Diálogos da 
Educação Profissional

A semana de 16 a 20 de setembro foi dedicada à realização de 
atividades referentes à Semana de Educação Profissional. Trata-se do 
terceiro ano em que as ações e atividades desenvolvidas no âmbito da 
Educação Profissional, tiveram um período definido para serem 
discutidas em busca de aperfeiçoamento e qualificação permanente.

Nos dias 16 e 17 de setembro, a SUBEB, por intermédio da DIEP 
proporcionou um encontro na Escola Técnica de Brasília, com 
gestores, professores e estudantes da Educação Profissional 
da SEEDF, com o objetivo de promover um diálogo sobre: A 
Educação Profissional para o futuro.

O evento Diálogos da Educação Profissional, teve como tema 
“A Educação Profissional para o futuro: um novo itinerário em em 
formação.”

FOTO: ACERVO DIEP
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Jogos Escolares na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA)

O mês de setembro foi movimentado para os estudantes da EJA! 
A CRE do Recanto das Emas  realizou os Jogos Escolares do noturno.

Foram sete dias de jogos, com cinco modalidades: futsal 
feminino e masculino, vôlei misto, tênis de mesa, xadrez e 
basquete. 

Ainda no período de 16 a 20 setembro aconteceu a Semana da 
Educação de Jovens e Adultos, e as unidades escolares que ofertam 
a modalidade desenvolveram uma série de ações para compartilhar 
experiências e fomentar o empreendedorismo por meio de oficinas 
profissionalizantes.

Também foram ministradas pa-
lestras motivadoras e projetos 
de protagonismo estudantil com 
o objetivo fazer com que os es-
tudantes reflitam sobre a diver-
sidade, o preconceito e a discri-
minação social, promovendo a 
participação ativa na sociedade 
em que estão inseridos. 

CRE Recanto das Emas, jogos escolares. 

SEMANA DA EJA CED 14 NOTURNO CEILÂNDIA

FOTO: ELVIS
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Socioeducação realiza encontro formativo
A Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e 

Diversidade, por meio da Gerência de Acompanhamento da 
Socioeducação, promoveu o Encontro Formativo da Socioeducação, 
junto às Subsecretarias de Educação Básica e de Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação da SEEDF e também a Subsecretaria 
do Sistema Socioeducativo da SEJUS.

O objetivo foi reunir profissionais que atuam nas Uniebs e 
Uniplats, para que ações e tratativas fossem alinhadas em função 
do andamento e resultados a serem obtidos na escolarização e 
acompanhamento dos estudantes da Socioeducação.

O evento integra ações que visam à formação, reflexão e 
diálogo a respeito dos desafios apresentados na inclusão e 
acompanhamento escolar dos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas.

Segundo a gerente de Acompanhamento da Socioeducação, 
Daniela Gomes, a política de escolarização é essencial para a 
promoção da conscientização e alteridade na vida dos ado-
lescentes que cometeram ato infracional.

FOTOS: ACERVO DCDHD
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Laboratório de Educação Financeira
A Escola Classe 10 de Taguatinga participou no último dia 04 de 

setembro no Banco Central de “uma experiência In Loco em 
educação econômico-financeira”

Os resultados obtidos neste questionário, que foi desenvolvido pelo 
Centro de Estudos sobre Migração da América Latina - CEMLA serão 
apresentados na XI Conferência sobre Inclusão e Educação Financeira 
na América Latina e no Caribe, na cidade do México em novembro de 
2019. O Distrito Federal foi o representante do Brasil nesta atividade.

Aula inaugural do Projeto Conhecer Direito

 Estudantes do Ensino Médio 
da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal participaram no 
dia 20 de agosto da aula inaugural 
da 16ª edição do projeto 
Conhecer Direito, promovido 
pela Defensoria Pública do 
Distrito Federal (DPDF), por meio 
da Escola de Assistência Jurídica 
(Easjur) em parceria com a SEEDF.

O evento contou com a presença do subsecretário de Educação 
Básica, Helber Ricardo que incentivou os estudantes na seguinte 
fala: “Que vocês aprendam nesse curso, para ajudarem para que a 
nossa sociedade seja mais fraterna, mais justa e igualitária. Abracem 
essa oportunidade. Sejam excelentes nesse curso. E jamais deixem 
que alguém impeça vocês de sonharem do tamanho que vocês 
quiserem. Tem muita gente boa aqui torcendo por vocês”.

O projeto Conhecer Direito é uma ação educacional gratuita que 
se dedica a promover o desenvolvimento do protagonismo jo-
vem na condição de cidadão, a partir do conhecimento jurídico 
básico, disponibilizado em aulas presenciais, duas vezes por se-
mana no contraturno escolar.

Informações: http://www.defensoria.df.gov.br/escola-2

FOTO: ACERVO DIPROJ
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Jornadas do Patrimônio Regionais
A SEEDF, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa – SECEC -, e com o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN - realizou nos dias 20, 22, 27 e 29/08 as 
Jornadas do Patrimônio Regionais.

Os encontros formativos 
consolidaram um ambiente 
formativo e de troca de 
experiências a respeito da 
Educação Patrimonial e reuniu 
cerca de 200 Professores e 
Gestores da rede pública de 
ensino, em torno da metodologia 
dos Inventários Participativos, 
apresentada pelos colaboradores do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Nas formações, também 
foram levantadas as referências locais de patrimônio cultural.

As Jornadas do Patrimônio Regionais ocorreram em polos, 
• CRE Gama (Polo: Gama, Santa Maria e Recanto das Emas);

• CRE Taguatinga (Polo: Ceilândia, Brazlândia, Taguatinga e Samambaia); 

• CRE Sobradinho (Polo: Sobradinho, Planaltina e Paranoá) e 

• CRE Plano Piloto (Plano Piloto, Guará, Núcleo Bandeirante e São 
Sebastião), com destaque para a participação da CRE Gama e Taguatinga, 
pelos trabalhos desenvolvidos em Educação Patrimonial.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Gerência de Serviços Especializados de 
Apoio à Aprendizagem visita CREs

Durante o mês de agosto, a Gerência do Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem – GSEAA - esteve nas CREs do Gama, 
Brazlândia e Santa Maria para escutar de perto as demandas de cada 
regional e ainda ter a troca de experiências tão rica ao fortalecimento 
de práticas exitosas.

Ainda nesse mês, a GSEAA promoveu a IV Ação Formativa do 
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem aos pedagogos e 
psicólogos, com a presença do nosso subsecretário Helber Vieira, para 
reflexão sobre a nossa prática com a professora Vânia Rego com o 
tema: Revisitando a Educação Pública no Brasil - Direito ou Privilégio? 
- Função Social da Escola – SEAA -, como espaço privilegiado para 
implementação de uma educação em/para Direitos Humanos.
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Lançamento do Sistema Bibliotecas 
Integradas do Distrito Federal

No dia 29 de agosto, a Secre-
taria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, por meio da 
Subsecretaria de Educação Bási-
ca - SUBEB - e da Subsecretaria 
de Inovação e Tecnologias Peda-
gógicas e Gestão - SINOVA -, em 
parceria com a Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa, lança-
ram o sistema “Bibliotecas Inte-
gradas do Distrito Federal”. 

O novo sistema oferece aos estudantes, professores e comu-
nidade a possibilidade de pesquisar, em um catálogo único, 
o acervo das bibliotecas escolares, escolares-comunitárias e 
públicas do Distrito Federal.

O catálogo está disponível online e pode ser acessado por meio 
do sítio http://sibdf.se.df.gov.br

Gerência de Orientação Educacional organiza 
Encontros Articulados Pedagógicos - EAPs

A Gerência de Orientação Educacional fez uma visita técnica a cada 
uma das 14 CREs,  reunindo-se com a respectiva Coordenadora 
Intermediária e com a chefia da Unieb.

A ação teve o intuito de organizar os EAPs (Encontros Articulados 
Pedagógicos) semanais por meio de escuta ativa e orientações, além de 
apresentar os estudos e planejamentos que vêm sendo desenvolvidos 
pela própria Gerência e que culminarão em reuniões coletivas por polos.

Nos Encontros Articulados Pedagógicos serão apresentados a todos os 
Pedagogos- Orientadores Educacionais da rede  uma análise dos planos 
de ação apresentados.

A Gerência agradece às CREs a carinhosa acolhida!
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Jornadas do Patrimônio 2019
Em sintonia com o Dia do Patrimônio Cultural, celebrado no dia 17 

de agosto, e, após a realização das Jornadas do Patrimônio Regionais 
2019, as Secretarias de Educação - SEEDF  e de Cultura e Economia 
Criativa do Distrito Federal - SECEC - realizaram no dias 12 e 13/09 as 
Jornadas do Patrimônio 2019. O evento ocorreu no Espaço Cultural 
Renato Russo, 508 Sul, e contou com a participação de mais de 100 
pessoas, envolvendo professores, gestores e demais interessados pela 
temática.

O evento, nesta edição, abor-
dou como eixo temático a his-
tória da Pré-Brasília, trazendo o 
resgate da memória do DF antes 
da construção da cidade. A pro-
gramação do evento envolveu 
diversas temáticas como prote-
ção do patrimônio cultural; edu-
cação e patrimônio; participação social nas reflexões e práticas do 
patrimônio cultural  e identidade, memória e pertencimento.

Na realização das Jornadas do Patrimônio 2019, estiveram reunidas 
as Secretarias de Educação – SEEDF - e de Cultura e Economia Criativa 
do Distrito Federal – SECEC -, o Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN -, o Museu da Educação, a Universidade de Brasília 
– UnB - e demais parceiros de organizações da sociedade civil que 
desenvolvem trabalhos sobre Patrimônio Cultural.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Professores da rede pública visitam aterro 
sanitário de Samambaia

No final de agosto, professores da rede pública de ensino do DF 
tiveram a oportunidade de visitar o Aterro Sanitário de Samambaia. 
A visita fez parte da programação do Curso de Gestão Sustentável 
de Águas e de Resíduos Sólidos, realizado pela SEEDF em parceria 
com a Secretaria de Meio Ambiente - SEMA -, Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU -, Instituto Brasília Ambiental – Ibram -, Companhia 
de Saneamento Ambiental do DF – Caesb - e Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento do DF - Adasa.

O foco da visita foi Logística 
Reversa, conjunto de ações, 
procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos, 
para reaproveitamento ou outra 
destinação final ambientalmente 
adequada.

Destinado a contribuir no aperfeiçoamento dos professores, o 
Curso de Gestão Sustentável de Águas e de Resíduos Sólidos possui 
um total de 120 horas  e está sendo ofertado pela EAPE no ano 
letivo 2019.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Foi aberto, no mês de setembro, o “1º Desafio Escolas Sustentáveis” 

(1º DES), iniciativa da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo 
Bandeirante, em cumprimento à Portaria nº 428/2017, que instituiu 
a Política de Educação Ambiental da Secretaria de Educação do DF 
e com um dos eixos integradores e transversais do Currículo em 
Movimento - a Educação para a Sustentabilidade.

O 1º DES tem por finalidade de reconhecer projetos de grande 
relevância que trazem respostas aos desafios socioambientais atuais 
e que vêm transformando os espaços escolares e comunitários, por 
meio do protagonismo estudantil e com o uso de metodologias ativas.

Podem participar todas as Unidades Escolares pertencentes à 
CRE Núcleo Bandeirante que ofertam Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos – EJA 
-, além do atendimento de Educação Especial e altas habilidades. 
As inscrições estarão abertas no período de 16 a 23 de setembro.

Professores participam de curso de 
atualização em espanhol

A Secretaria de Estado de 
Educação, em parceria com a 
Embaixada da Espanha, realizou 
Curso de Atualização para 
Professores de Espanhol Língua 
Estrangeira, que foi realizado no 
período de 16 a 20 de setembro 
de 2019 na Subsecretaria de 
Formação Continuada dos 
Profissionais da Educação - EAPE. 
O público participante foram os professores de Espanhol da SEEDF 
e professores de língua espanhola atuantes em outras instituições.

A formação teve como objetivo promover a atualização dos 
Professores de Espanhol do DF nos aspectos metodológicos, 
linguísticos e culturais relativos à Língua Espanhola.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Estudantes da rede pública visitam a 
Embaixada da Finlândia

Nos dias 10 e 12 de setembro, os estudantes  da Escola Classe 203 
de Santa Maria e do Centro Educacional 04 de Taguatinga participaram 
da visita à Embaixada da Finlândia durante a Semana do Clima. 
Durante o encontro, os estudantes assistiram a uma palestra sobre 
meio ambiente e educação ambiental na Finlândia realizada pelo 
Embaixador Jouko Leinonen, e o Chefe-Adjunto, Sami Wacklin.

No encontro foram apresen-
tadas ações de sustentabilidade 
ambiental praticadas, tais como: 
a utilização de energia solar (pla-
cas fotovoltaicas), horta orgâ-
nica, compostagem de lixo or-
gânico e automóveis elétricos 
(híbridos) e painéis solares, usa-
dos para aquecimento de toda a 
água consumida na embaixada. 
Ao final, foi realizada uma roda 
de debates sobre meio ambien-
te e os estudantes receberam kits com ecobag e uma muda de ipê.

A visita contou com a participação de educadores ambientais da 
SEEDF e permitiu a sensibilização para a importância da preservação 
ambiental e agregou ideias sobre ações ecológicas e sustentáveis, 
que refletiram a preocupação da Finlândia com o meio ambiente 
ao longo das últimas décadas.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Publicada a Portaria Conjunta do Projeto 
Territórios Culturais

A Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do DF, publicou a Portaria nº 5 de 29 
de agosto de 2019, que amplia o Projeto Territórios Culturais visando 
a execução das ações da Política de Educação Patrimonial, da Política 
de Livro, Leitura e Bibliotecas e o ensino complementar de Arte da 
SEEDF.

O Projeto Territórios Culturais, atualmente, oportuniza aos 
estudantes a apropriação do patrimônio cultural por meio de 
atendimentos pedagógicos de Educação Patrimonial nos Territórios 
Culturais: Museu Nacional, Centro Cultural Três Poderes, Memorial 
dos Povos Indígenas, Museu Vivo da Memória Candanga, Catetinho 
e Cine Brasília.

Em sua nova fase, o Projeto inaugura as atividades do ensino 
de Arte em suas linguagens específicas: Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro, que serão realizadas no Centro de Dança de 
Brasília e no Museu Vivo da Memória Candanga de forma ar-
ticulada com as Unidades Escolares selecionadas. As ativida-
des de leitura serão realizadas no espaço infantil da Biblioteca 
Nacional, que contará ainda com atividades de Artes Visuais/
Tecnologia integradas às atividades de leitura.

O Projeto Territórios Culturais contará, ainda, com a viabilização 
de uma rede de bibliotecas públicas, escolares e escolares-
comunitárias, por meio de um sistema de informação integrado, de 
forma a possibilitar o acesso dos estudantes e comunidade a um 
acervo bibliográfico diversificado, referendando a prática de leitura 
universal.

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Participação de estudantes do Projeto 
Parque Educador na Semana do Cerrado

Estudantes da rede pública de ensino participantes do Projeto 
Parque Educador tiveram seus painéis expostos no Centro Cultural 
Banco do Brasil - CCBB. A exposição “Salve meu Cerrado” é composta 
por painéis de tecido que retratam espécies da fauna e flora. O Projeto 
Parque Educador é uma parceria entre a Secretaria de Educação, a 
Secretaria do Meio Ambiente e Instituto Brasília Ambiental.

Integram o Projeto Parque Educador 6 (seis) Parques Ecológicos/
Unidades de Conservação: Saburo Onoyama, Águas Claras, Três 
Meninas, Sucupira, Riacho Fundo e Dom Bosco, ateliês naturais 
que inspiraram a produção artística dos estudantes que marcou a 
Semana do Cerrado, que ocorreu entre os dias 8 a 14 no CCBB

A presença de espécies da flora e fauna do Cerrado retratados 
pelas tintas coloridas e a criatividade das crianças e adolescentes 
ajudaram a mudar a paisagem típica do período de seca. Durante 
toda a semana, os estudantes do projeto foram conferir o resultado 
do trabalho que executaram durantes visitas ao espaço cultural.

O Programa Brasília nos Parques abriga o Projeto Parque Educador 
e proporciona aos estudantes da Rede Pública de Ensino do DF o 
contato com a natureza e, por meio da educação integral, contribui 
para a formação de cidadãos ativos e conscientes quanto ao seu 
papel na preservação socioambiental.

Desde o primeiro semestre de 2018, mais de 3,5 mil estudan-
tes, entre 6 e 13 anos de 148 Unidades Escolares participaram 
do Projeto Parque Educador.

FOTOS: ACERVO GEAPLA

20



BOLETIM INFORMATIVO SUBEB

Jogos Escolares da Juventude – Etapa 
Regional – Verde
O evento aconteceu em Palmas/TO de 11 a 15 de setembro 2019

A competição dos Jogos Esco-
lares – etapa regional - chegou 
ao fim no dia 15 de setembro e, 
neste ano, a delegação do Distri-
to Federal teve como destaque 
as Escolas da rede pública do Dis-
trito Federal, com as seguintes 
colocações:

• CEF 1 do Riacho Fundo II:  vice-
campeão no futsal masculino 12 a 
14 anos.

• CED 7 do Gama:  vice-campeão no basquete feminino 12 a 14 anos.

• CED 2 do Cruzeiro: conquistou a medalha de bronze.

Nesses quatro dias, com turbilhões de emoções e sob o forte 
calor da Capital do Tocantins, Palmas, foram realizados 233 (duzentos 
e trinta e três) jogos nos 16 (dezesseis) torneios: de basquete, de 
futsal, de handebol e de vôlei, nos gêneros masculino e feminino, 
nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

Obtivemos os seguintes resultados:

• Basquete masculino: Colégio Projeção – Campeão.
• Futsal Feminino: Colégio Elite – Campeão.
• Vôlei Feminino: Escola Fátima – Campeão.
• Futsal Feminino:  Colégio Adventista – Campeão.
• Handebol Feminino: Colégio D. Pedro II – Prata.
• Handebol Feminino:  Marista – Prata.
• Basquete Feminino: CED 7 Gama – Prata.
• Futsal Masculino:  CEF 1 RF II – Prata.
• Vôlei Feminino: CED 2 Cruzeiro – Bronze.

Os Campeões e Vices estão classificados para os Jogos Escolares 
da Juventude – etapa nacional - que acontecerá na cidade de 
Blumenau/SC, no período de 15 a 30 de novembro de 2019. Ao todo, 
a delegação do Distrito Federal classificou 10 (dez) equipes, nessa 
fase regional, das 16 (dezesseis) possíveis!!! Foi sensacional!

FOTOS: ACERVO GEAPLA
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Escolha dos Livros Didáticos Anos Finais do 
Ensino Fundamental – 6º ao 9º anos

Escolher os livros que serão utilizados pelos próximos anos é um 
símbolo da força e da autonomia que a escola possui. O processo 
de escolha do livro didático envolve duas etapas: a análise das obras 
aprovadas pelo Ministério da Educação disponíveis no Guia do PNLD 
e o registro das coleções escolhidas pelo corpo docente de cada 
escola. São ações sérias, que precisam ser realizadas conscientemente 
e de forma democrática em cada unidade escolar.

O processo de escolha deverá ser realizado a partir de uma reflexão 
coletiva, com base nas orientações constantes no Guia do PNLD.

Visando auxiliar as escolas nesse importante processo, as Diretorias 
de Ensino Fundamental-DIEF e a Diretoria de Serviços e Projetos 
Especiais e Ensino- DISPRE  realizaram reuniões técnicas pedagógicas 
nas Coordenações Regionais de Ensino com parceria das Unidades 
Regionais de Educação Básica e representantes das Bibliotecas Setoriais.

SUBEB participa do Bett Educar
A Bett Educar é o maior evento 

de educação e tecnologia da 
América Latina.

A ação congrega, anualmente,  
mais de 270 empresas nacionais 
e internacionais, mais de 20 
startups do setor e cerca de 30.000 
participantes da comunidade 
educacional de todos os estados brasileiros, que se encontram com 
o propósito de buscar inspiração, discutir o futuro da educação e 
o papel que a tecnologia e a inovação desempenham na formação 
de todos os educadores e estudantes. A Subsecretaria de Educação 
Básica, representada por suas Diretorias  participou dessa grande 
ação educacional , com intuito de aprimorar conhecimentos e 
buscar novas informações no processo de aprendizado.

Saiba Mais: www.bettbrasileducar.com.br/o-evento/about-bett

FOTO: ACERVO DIEF
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Secretaria
de Educação

/educadf

Está nas agruras sofridas
E nos momentos de alegrias...

Cada ferida cauterizada
E as covinhas dos sorrisos...

Na disputa acirrada
E o abraço apertado...

Nas marcas do tempo
E a calmaria da praça...

Chore, sorria
Abrace e afaste

Corra, ande
Se esconda, apareça

Aproveite
Todos os pingos desse tempo com 

a infinidade de sua essência...

Professor Ivan Gusmão
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