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VII Plenarinha da Educação Infantil

“Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, 
mas viver de uma maneira que respeite e aumente a 

liberdade dos outros.” (Nelson Mandela)

Com o tema “Brincando e encantando com histórias”, a  VII 
Plenarinha da Educação Infantil, em 2019, visou promover a 
aproximação, o envolvimento e o encantamento das crianças com 
o mundo das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, 
sentir, contar, imaginar e criar suas próprias histórias, por meio de 
brincadeiras, literatura e leitura e demais atividades, interações e 
vivências, considerando elementos e princípios da educação estética 
e suas formas de expressão.

FOTOS: ASCOM/SEEDF
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VII Plenarinha da Educação Infantil na 
Biblioteca Nacional de Brasília
Aproximação,  envolvimento e o encantamento das 
crianças com o mundo das histórias.

Em sintonia com o tema, o local escolhido para sediar a Etapa 
Distrital do projeto, no último dia 29, foi a Biblioteca Nacional de 
Brasília, que em pleno dia  Nacional do Livro, recebeu cerca de 1600 
crianças, atendidas em Unidades Escolares Públicas e Instituições 
Educacionais Parceiras de todas as Coordenações Regionais de Ensino. 

Na programação, organizada pela Diretoria de Educação Infantil, 
em parceria com: as 14 CREs; Centro de Vivências Lúdicas – Oficinas 
Pedagógicas; Companhia Teatral La Casa Incierta; SEJUS-DF; SESC; 
CantoAr Yoga; Instituto Batucadeiros, Projeto DeVerCidade; Startup 
Cinema Cego/CEEDV, as crianças participaram de 15 diferentes 
oficinas e apresentações ligadas a narrativas orais, música, exposição, 
teatro e brincadeiras e, ainda, de momento reservado com escritores 
da própria Secretaria e a experiência com atividades especialmente 
pensadas para os bebês.

Um dia de diversão, interatividade e possibilidades de expres-
são pelos bebês e crianças da Educação Infantil da SEEDF.
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Parceria SUBEB/DIEF e UNICEF
Pensando em trajetórias de sucesso

A Diretoria de Ensino Fundamental, por meio da Gerência de 
Políticas Educacionais para o Desempenho Escolar, pensando em 
educação de qualidade e refletindo sobre todas as questões que 
envolvem a realidade do estudante - espaços, processos, tempos e 
permanência - e processo de reflexão sobre as políticas de correção 
de fluxo, vigentes e de elaboração de uma nova proposta para os 
próximos anos, firmou parceria com a UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) por meio do projeto Trajetórias de Sucesso 
Escolar. Essa iniciativa procura enfrentar a cultura de fracasso escolar, 
fator que desencadeia múltiplas reprovações e, muitas vezes, evasão 
dos estudantes.

O objetivo dessa parceria vislumbrou ampliar possibilidades de 
reflexão para a comunidade escolar, de atuação sobre a situação 
do território e a mobilização de todas as instituições públicas e 
da sociedade civil para enfrentar a posição dos estudantes em 
defasagem idade/ano, por meio da construção de um plano de ação 
que contribua para que as escolas construam propostas pedagógicas 
específicas para esses estudantes. Assim, foram realizadas reuniões 
de alinhamento entre a equipe da DIEF/GDESC e a UNICEF, para a 
consolidação dessas ações.

A primeira ação será a oferta de oficinas, que terão início no mês 
de novembro, para orientar e formar o público-alvo - gestores, 
professores, alguns estudantes dos anos finais convidados, en-
tidades da sociedade civil e outras secretarias do governo.

Reunião realizada entre DIEF/GDESC e UNICEF FOTOS: ACERVO DIEF
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NeuroEducação Tricerebral – DIEF em formação

A Diretoria de Ensino Fundamental reúne-se uma vez por semana 
em espaços de formação. Os encontros contam com momentos 
de estudos, organização de agendas, mobilização de práticas, em 
torno das demandas da Subsecretaria de Educação Básica, a priori, 
e outras, caso existam indicações, rodas de conversas com 
convidados e especialistas para aprofundar temas pertinentes às 
ações de acompanhamento, momentos de reflexão voltados ao ser 
e ao fazer em grupo e pessoal, avaliação e autoavaliação do conjunto 
de atividades desenvolvidas, para que sejam estabelecidos os valores 
éticos de nossas ações e, ainda, fortalecer o trabalho democrático 
e participativo, animando e renovando os membros da equipe.

Nesse sentido, a diretoria recebeu o professor doutor Waldemar 
de Grégori, estudioso em Cibernética e Cérebro e criador do método 
Educação Tricerebral para uma coletiva de formação, com a temática 
NeuroEducação Tricerebral. Na Educação, as neurociências não 
apenas fundamentam cientificamente o processo de aprendizagem 
no indivíduo, mas também as práticas transdisciplinares de ensino-
aprendizagem centradas no cérebro. Assim, o professor abordou 
diversos assuntos relacionados, proporcionando um momento 
reflexivo e de grande aprendizado.

FOTOS: ACERVO DIEF
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Descritores em Destaque: Avaliação e suas 
possibilidades pedagógicas - SAEB/2019.

Em outubro de 2019, a Direto-
ria de Ensino Fundamental/Ge-
rência de Acompanhamento dos 
Anos Iniciais proporcionou um 
encontro de formação, tendo 
como público-alvo gestores, co-
ordenadores intermediários e 
locais para tratar do SAEB/2019, 
com o tema: Descritores em Des-
taque - Avaliação e suas possibilidades pedagógicas. Foi um mo-
mento de estudo e reflexão sobre a avaliação externa. Também fo-
ram abordadas questões relacionadas ao planejamento das ações 
em relação às aprendizagens, no tocante a: identificar desafios e 
agir sobre eles; conjunto de fatores; base em evidências; foco nos 
projetos; protagonismo estudantil; gestão: planejamento, execu-
ção, monitoramento e avaliação; avaliação sistemática; intervenção 
customizada; envolvimento familiar.

Foi destacado, também, especificamente, o papel dos envolvidos 
que fazem o resultado ser significativo:

• Gestão escolar (equipe gestora e coordenação): Incentivar toda 
a equipe a utilizar os dados da avaliação externa no planejamento; 
gerenciar e discutir os dados das avaliações internas e externas com 
os professores; monitorar o trabalho pedagógico e o desempenho dos 
estudantes; propor caminhos. 

• Professores: avaliar sistematicamente e de diversas formas; analisar os 
dados das avaliações com foco nas aprendizagens; buscar caminhos.

• Família: acompanhar o trabalho da escola; fornecer dados que 
possam contribuir para a aprendizagem; reconhecer a importância da 
escola e da formação dos estudantes.

Na plataforma do INEP,  há o portal Devolutivas Pedagógicas que 
servem como suporte do trabalho pedagógico, após a avaliação do 
SAEB. A SUBEB/DIEF/GFAI acompanha e atende à Rede com vistas 
a fortalecer o processo de ensino-aprendizagem no 2º Ciclo do 
Ensino Fundamental.

ACESSE: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb

FOTOS: ACERVO DIEF

Palestrante Andrea Kluge
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Curso Alfabetização em Destaque:  
Práticas e Reflexões sobre Alfabetização

A DIEF/GFAI, em parceria com a EAPE, finalizou no dia 10 de ou-
tubro, os encontros presenciais do Curso Alfabetização em Desta-
que: Práticas e Reflexões sobre Alfabetização. Professores regentes 
e coordenadores locais do 2º Ciclo apreciaram esse momento pro-
dutivo de formação, que contou com a participação da Professora 
e Mestra Márcia Vânia Silvério Perfeito, com a temática voltada para 
a prática da produção textual e suas metodologias, partindo da pro-
blematização e contextualização, apoiada em um trabalho com gê-
neros textuais, sequência didática, quadro de ferramentas para au-
xiliar os estudantes na elaboração de suas escritas e revisão textual.

Agradecemos as CREs de Planaltina, São Sebastião e Guará 
pela força e parceria nessa conquista! As avaliações das cursistas 
emocionaram a Equipe DIEF/GFAI.

Feedback dos cursistas
“Encantada pelo curso! Renovei os conceitos, 

reconstruí a prática”.
“Aguardando o Módulo II do Curso!”

“Uma excelente complementação, trazendo-nos 
atividades e criatividade. Show!!”

“Muito esclarecedor.  Importante para orientar o 
trabalho de produção textual em sala. Amei!”

FOTOS: ACERVO DIEF
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Vivências de Acompanhamento DIEF
A Diretoria de Ensino Funda-

mental, por meio da gerência de 
Acompanhamento dos Anos Fi-
nais, vem desenvolvendo ações 
voltadas para o planejamento 
estratégico, a formação continu-
ada e o acompanhamento de 
políticas educacionais da rede 
de educação do DF. Assim, du-
rante o mês de setembro, foram 
realizadas vivências de acompa-
nhamento com o objetivo de promover a reflexão sobre as apren-
dizagens dos estudantes e o impacto das reprovações na trajetória 
escolar, bem como sensibilizar os coordenadores para a importân-
cia dos nossos estudantes realizarem o SAEB.

As Vivências de Acompanhamento foram realizadas em polos 
que envolveram as 14 Regionais de Ensino, com a formação de 
267 professores - CIA, CI e chefes das Uniebs -, debatendo e 
refletindo sobre temáticas que envolvem a aprendizagem dos 
nossos estudantes e o impacto negativo da reprovação.

A aprendizagem e a proficiência dos estudantes, por meio da 
análise pedagógica dos resultados do SAEB e da Prova Diagnóstica, 
realizada pelos estudantes em abril deste ano, foram alguns temas 
que geraram um caloroso debate. Caminhos pedagógicos, tais 
como a Política de Ciclos, Progressão Continuada, Fortalecimento 
do Protagonismo Estudantil, foram sugeridos para garantir o direito 
de aprendizagens dos nossos estudantes.

FOTOS: ACERVO DIEF
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Estudantes dos Anos Finais publicarão livro que 
será lançado na Espanha - Projeto “El Quijote 
Iberoamericano”

Os estudantes da Secretaria de Estado de Educação irão participar 
de um livro que será lançado em Madri, Espanha, em janeiro de 
2020. Esse evento é uma parceria firmada entre a Organização dos 
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(OEI) - Brasil e a SEEDF/DIEF/GFAF. Com esse objetivo, os estudantes 
do Centro Educacional 416 de Santa Maria foram convidados para 
integrar o projeto literário “El Quijote Iberoamericano”, cuja 
iniciativa consiste na elaboração de um capítulo e de ilustrações de 
um livro que terá a participação de estudantes de 23 países.

O projeto é baseado na obra literária “Dom Quixote”,  es-
crita pelo espanhol Miguel de Cervantes. “El Quijote 
Iberoamericano” já está na quinta edição. Pela primeira vez o 
Brasil participa dessa iniciativa que visa estimular o gosto pela 
leitura, pela escrita e pelo desenho, ao propor a elaboração 
de um capítulo inédito da famosa história de Dom Quixote e 
de Sancho Pança.

Os estudantes do CED 416 de Santa Maria, orientados pelo 
professor e escritor Weslei Garcia de Paulo, vão recriar a história e as 
aventuras dos personagens do Livro “Dom Quixote”, contextualizado 
para a realidade de cada um, promovendo a identidade e a cultura 
local. Serão orientados pelo professor Weslei. Para contribuir com o 
projeto, os estudantes visitarão, no dia 29/10, o Ateliê Gil Marcelino, 
localizado em Brasília, que conta com um incrível acervo de obras 
de arte de Dom Quixote. Parabéns à professora Mariana Almada 
Viana, chefe da Unieb de Santa Maria, ao CED 416 de Santa Maria, 
ao professor Weslei Garcia e aos estudantes escritores por esse 
maravilhoso projeto!

FOTOS: ACERVO DIEF
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Estudante do CEM Setor Leste representou 
o DF no Parlamento Jovem Brasileiro - PJB

Entre os dias 23 e 27 de setembro, Jesiel Ferreira Soares, de 18 
anos, atuou como parlamentar na XVI edição do PJB. O Programa 
seleciona anualmente jovens de todo o Brasil para uma jornada par-
lamentar de cinco dias, nos quais 
são simuladas as principais eta-
pas do processo legislativo. 

Para concorrer à seleção 
realizada pelo Programa, Jesiel 
escreveu um projeto de lei que 
propunha a inclusão de Benjamin 
Constant no Livro de Heróis da 
Pátria, bem como a criação de um 
prêmio anual para cidadãos ou 
instituições que atuem na promoção da qualidade de vida de pessoas 
com deficiência visual. Durante a jornada parlamentar, o seu projeto 
foi aprovado na Comissão de Cultura, Cidadania, Esporte e Turismo.

Saiba Mais:
https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/

educacao-para-a-cidadania/parlamentojovem

FOTOS: ACERVO DIEM
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Comemoração do Dia do Idoso
 No dia 1º de outubro, a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos 

(DIEJA) participou da comemoração do Dia Nacional do Idoso, ação 
realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal (SEJUS), na sede do Conselho dos Direitos do Idoso do DF. 

O encontro proporcionou o resgate da dignidade da pessoa idosa, 
reafirmou seus valores e ocasionou um momento de reflexão para 
a juventude sobre a importância de cuidar, proteger e prestigiar os 
idosos.

Na oportunidade, a DIEJA divulgou a oferta da escolarização 
por meio da modalidade EJA e realizou busca ativa de idosos 
que não iniciaram ou não concluíram seus estudos. Cerca de 
400 pessoas compareceram ao encontro e, além de contarem 
com as orientações da DIEJA, emitiram credencial para vaga 
de estacionamento, receberam assistência jurídica, serviços de 
saúde (aferição de pressão e glicemia, consulta oftalmológica) 
e cuidados pessoais (corte de cabelo e capoterapia).

FOTO:  LEONARDO LINO DE SOUZA
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PROCESSO 
SELETIVO 1º SEMESTRE 2020

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para ingresso de 
estudantes nas Unidades Escolares que ofertam Educação 
Profissional, para o 1º semestre de 2020. São vários cursos ofertados 
de forma concomitante, subsequente ou integrado ao Ensino Médio, 
nas modalidades presencial e a distância.

Serão ofertadas mais de 4 mil vagas, das quais 20% serão destinadas 
às Pessoas com Deficiência, distribuídas nas seguintes Unidades 
Escolares:
• Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro
• CEMI Cruzeiro, Centro de Ensino Médio Integrado do Gama
• CEMI Gama, Centro de Educação Profissional Escola Técnica de 
Planaltina
• CEP-ETC, Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília
• CEP-ETB, Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia
• CEP-ETC, Centro Educacional 02 do Cruzeiro
• Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois
• Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis
• Centro De Educação Profissional Articulado Do Guará Professora 
Teresa Ondina Maltese e Centro de Educação Profissional
• Escola de Música de Brasília.
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Campanha Papai Noel dos Correios 2019
Foi dada a largada para a adoção de cartas do Papai Noel dos Correios 

2019 e você já pode adotar a sua. Há mais de trinta anos as cartas 
enviadas por crianças ao Papai Noel, com pedidos e sonhos, são 
separadas para que boas ações sejam feitas.  A parceria com a Secretaria 
de Estado de Educação, iniciada em 2011, propiciou a expansão a mais 
crianças ao projeto: em 2019 serão mais de 17 mil cartas. 

Com ação lúdica da crença no bom velhinho, o Projeto Papai 
Noel dos Correios tem por objetivo preservar o fomento da escrita 
de cartas para despertar na criança  o interesse pela redação, a 
importância e o poder da escrita. 

A partir de 4 de novembro você poderá adotar uma das cartas das 
44 escolas que participam do projeto. Os desejos, sonhos e pedidos 
foram escritos por crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 
em situação de vulnerabilidade e você poderá transformá-los em 
realidade. 

Se liga nos pontos de adoção:

Casa do Papai Noel dos Correios
Universidade Correios – Foyer do 
Auditório (SCEN Trecho 2 Lote 4 – Via 
L4 norte)
De 2a a 6a feira – de 9h às 16h45
No feriado (30/11), de 9h às 12h45 
sábado (07/12)

Agência Central (SBN Qd, 01 BL. A 
Térreo do Edifício Sede dos Correios)
De 2a a 6a feira – de 9h às 17h (somente 
até o dia 06/12)

Agência Taguatinga Centro
C01 LOTES 9/10 LOJAS 2/3 Taguatinga 
Centro
De 2a a 6a feira – de 9h às 17h (somente 
até o dia 06/12)

Agência 508 Norte
SEPN 508 – Bloco D – Térreo
De 2a a 6a feira – de 9h às 17h (somente 
até o dia 06/12)

Agência Setor de Indústria
SIA Trecho 3 Lt 690/700 bloco A
De 2a a 6a feira – de 9h às 17h (somente 
até o dia 06/12)
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Premiação da Olimpíada Brasileira de Robótica
As olimpíadas científicas são importantes iniciativas que 

promovem e popularizam as ciências e as diversas tecnologias 
envolvidas em seu desenvolvimento no mundo todo. 

Uma especial atenção é dada aos vencedores, visando um momento 
lúdico, de valorização dos estudantes e  de seus esforços. Assim, 
a Solenidade de Premiação e Entrega de Prêmios da Olimpíada 
Brasileira de Robótica, aconteceu no dia 11/10 no CEPAG-Guará, e 
contou com a participação de 10 EQUIPES premiadas no FESTIVAL 
DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 2019. 

NÍVEL 1

• PÃOZINHO, ROBOOWL 100 e ROBOOWOL FIRE (Escola de Robótica);

• LIGA DA JUSTIÇA do Colégio MARISTA JOÃO PAULO.

NÍVEL 2

FOTO:  ALESSANDRA LISBOA

• RT Centauri e ÔMEGA PEGASUS (Colégio 
Presbiteriano Mackenzie);

• SUPER TITÃS (ROBOOWL);

• C3PO (CMDPII);

• POWER ROBOTS (Centro de Criatividade 
Infanto Juvenil) e

• CEMEIT ARDUÍNO TIME 1(CEMEIT).
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III Caminhos da Educação 
No dia 5 de outubro, no Parque Ecológico Dom Bosco, foi realizado 

o III Caminhos da Educação. O evento foi organizado pela 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.

A realização do III Caminhos da Educação promove a valorização 
socioambiental, por meio da interação dos servidores com a natureza, 
no desenvolvimento de atividades físicas, artísticas e ambientais, que 
contribuem com a qualidade de vida, saúde, e bem-estar dos servidores.

O encontro reúne os profissionais da educação nos diversos 
Parques/Unidade de Conservação da cidade.

Programa Jovens Embaixadores finaliza Etapa Regional
Nos meses de setembro e 

outubro, foram realizadas visitas 
da Etapa Regional do Programa 
Jovens Embaixadores. A etapa 
consistiu na entrevista dos nove 
estudantes da rede pública de 
ensino selecionados pelo 
Programa Jovens embaixadores.

As entrevistas ocorreram 
em diversos locais do DF e Entorno, como Ceilândia, Santa Maria, 
Brazlândia, Cristalina, Guará, Planaltina, Riacho Fundo I e Samambaia. 
Entre os entrevistados, foram selecionados oito estudantes para a 
Etapa Nacional do Programa, em que serão selecionados até dois 
estudantes que representarão o Distrito Federal no intercâmbio de 
três semanas nos Estados Unidos, em 2020.

Criado em 2002, o Programa Jovens embaixadores tem como alvo 
estudantes brasileiros que são exemplos em suas comunidades, em 
termos de liderança, atitude positiva, trabalho voluntário, excelência 
acadêmica e conhecimento de língua inglesa.
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Lançamento do Projeto Turismo Cívico 
Pedagógico

No dia 2 de outubro, foi lançado o Projeto Turismo Cívico 
Pedagógico, parceria da Secretaria de Estado de Educação e 
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal. O Projeto busca 
a consolidação do Turismo Cívico na Capital Federal, bem como a 
promoção da Educação Patrimonial, conforme preconiza a Portaria 
n° 265/2016, considerando a importância da preservação do contexto 
histórico, cultural, ambiental e turístico de Brasília.

O Projeto consiste em oportunizar aos estudantes da Rede 
Pública de Ensino o conhecimento dos antecedentes históricos da 
construção de Brasília e da fundação da cidade, considerada como 
um dos fatos históricos mais relevantes do Brasil. Nesse contexto, 
os estudantes poderão vivenciar as preciosidades dessa história, por 
meio de atividades de Educação Patrimonial, envolvendo cultura, 
meio ambiente e cidadania.

O projeto inicia com uma experiência piloto, que conta-
rá, inicialmente, com a participação de cinco Coordenações 
Regionais de Ensino. Os estudantes participarão de uma sele-
ção por meio de um concurso audiovisual sobre a temática. A 
perspectiva do projeto é ampliação das  ações para as demais 
Coordenações Regionais de Ensino no ano letivo de 2020.

FOTO:  ACERVO IPHAN
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CORUJÃO e INTERCIDs 2019
Foram iniciados no dia 16 de setembro os Jogos Escolares Noturnos 

do Distrito Federal - Corujão 2019 -, cujas competições acontecem nas 
modalidades de Basquete 3x3, de Futsal, de Voleibol de Trio, de Tênis 
de Mesa e de Xadrez, nos gêneros masculino e feminino, que estão 
sendo realizadas no Centro Interescolar de Educação Física – CIEF - e 
vão até o dia 1º de novembro. Neste ano, os Jogos contam com a 
participação de 30 Unidades de Ensino e mais de 600 estudantes-atleta.

Já em 21 de setembro, foram iniciadas as disputas dos Jogos InterCIDs 
2019, nas competições de atletismo, de basquete, de ciclismo, de 
futsal, de ginástica artística e de voleibol, envolvendo mais de 4000 mil 
estudantes-atleta, cujas competições estão sendo realizadas em várias 
regionais com previsão de encerramento para o dia  9 de novembro.

No dia 12 de outubro,  a Gerência de Educação Física e Desporto 
Escolar esteve envolvida no evento do dia das Crianças “Vem 
brincar comigo” que aconteceu no Parque da cidade.

Saiba Mais
http://escolas.se.df.gov.br/gefid/gejoesc/corujão

http://escolas.se.df.gov.br/gefid/gecolf
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6ª Edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa - Escrevendo o Futuro

A SEEDF parabeniza os professores e estudantes da rede pública 
de ensino do DF participantes da 6ª Edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro!

No último dia 3 de outubro, a Comissão Julgadora Estadual da 
Olimpíada se reuniu em Brasília para selecionar as produções dos 
estudantes que seguirão para a etapa regional. Cinco textos dos 
estudantes da SEEDF foram classificados como semifinalistas e vão 
para a etapa regional!

Na etapa regional, serão realizados 5 (cinco) encontros, 1 (um) para 
cada categoria, sob a coordenação técnica do CENPEC - Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, reu-
nindo os 569 (quinhentos e sessenta e nove) alunos-autores semifi-
nalistas e seus professores em uma capital brasileira, a ser divulgada 
oportunamente. Esses encontros têm por objetivo ampliar as habili-
dades de leitura e de escrita e o universo cultural dos alunos, além de 
desenvolver, com os professores, atividades destinadas a contribuir 
para a melhoria da qualidade do trabalho docente. Os estudantes 
semifinalistas terão a oportunidade de refletir sobre seus textos com 
o apoio da equipe técnica do CENPEC e de seus professores. Além 
disso, durante os encontros, os estudantes produzirão outros textos, 
que serão usados para subsidiar a análise e a seleção dos finalistas.

Confira os selecionados na página a seguir:
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Artigo de opinião
Título: As fardas encobrem o medo?

Escola: CED 05 DE TAGUATINGA
Diretor(a): Elcilêneo Alves de Fretas

Professor(a): Gabriela Maria de Oliveira Gonçalves
Aluno(a): PEDRO HENRIQUE FERRAZ ARAÚJO

Crônica
Título: O concorrente da lua

Escola: CED 02 DE BRAZLÂNDIA
Diretor(a): Benjamin Sangik Cho

Professor(a): Alline Paula Kriiger de Miranda Dantas
Aluno(a): GIOVANNA SAFIRA ALVES DO VALE YUZUKI

Título: De repente, Ceilândia
Escola: CEF 26 DE CEILÂNDIA

Diretor(a): Roberto Napoleão de Araújo
Professor(a): Hayane Kimura da Silva

Aluno(a): CARLOS CAUÃ DA COSTA SAMÔR

Memórias literárias
Título: Uma pacata cidade chamada Gama

Escola: CEF POLIVALENTE
Diretor(a): Cláudia Caixeta da Silva Pinho

Professor(a): Luciene Pereira
Aluno(a): VITHOR RODRIGUES DE SOUSA

Poema
Título: O LUGAR ONDE VIVO

Escola: EC MONJOLO
Diretor(a): Antônio Mendes Vieira
Professor(a): Ângela Maria da Silva

Aluno(a): NATHÁLIA TUPY
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Seminário e Oficinas Pedagógicas serão ofertados 
no Mês de Combate ao Racismo na Escola

A Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, da 
Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade, 
realiza desde o dia 21 de outubro, o Mês de Combate ao Racismo na 
Escola. O objetivo é incentivar uma educação que valorize, promo-
va, respeite e reconheça a história e as culturas africanas e afro-bra-
sileiras (Lei 10.639/2003), a partir da necessidade urgente de enfren-
tar o racismo.

A iniciativa tem parceria com voluntários comprometidos com a luta 
antirracista e contará com duas atividades. A primeira delas é uma sé-
rie de Oficinas Pedagógicas, ofertadas desde o início da ação até 19 de 
novembro, em horários e turnos distintos. As escolas interessadas em 
receber a visita dos oficineiros efetivaram inscrições previamente.

A outra ação é o Seminário “Educação em e para as Relações Ét-
nico-Raciais: Compartilhando Práticas Pedagógicas”, em 20 de no-
vembro, às 14h, na Casa do Cantador, localizada em Ceilândia. As 
inscrições para participação podem ser efetivadas pelo formulário 
on-line no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/1uaX0YK1Trw-
UbhWZPYJmNKzM4fC2yrx9c48WH0pUw3M/edit
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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

GSEAA em Ação
Durante os meses de setembro e outubro, a Gerência do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem – GSEAA - esteve nas CRE’s 
do Guará, Núcleo Bandeirante, Samambaia e Ceilândia para escutar 
de perto as demandas de cada regional e ainda ter a troca de 
experiências tão rica ao fortalecimento de práticas exitosas.

Ainda nesses meses, a GSEAA promoveu a V e VI Ação Formativa 
do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem aos peda-
gogos e psicólogos, para reflexões sobre a nossa prática com as 
professoras Kátia Regina e Viviane Carrijo e a psicóloga Luciana 
Campolina.

FOTO: ACERVO GSEAA
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