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BOLETIM INFORMATIVO
Subsecretaria de Educação Básica 

“É necessário se espantar, se indignar e se contagiar, só assim é 
possível mudar a realidade”. (Nise da Silveira)

No  dia 3 de maio de 2018 ocorreu a 
inauguração do Centro de Educação Pro-
fissional – CEPAG, que se configura como 
uma iniciativa inédita no Distrito Federal. 

O CEPAG tem como proposta ofere-
cer Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio nas formas articulada, 
concomitante, em regime de inter-
complementaridade; e subsequente.

O DF já oferta cursos técnicos inte-
grados ao Ensino Médio e à Educação de 
Jovens e Adultos, além de cursos técnicos 
subsquentes e concomitantes nas Escolas 
Técnicas, porém, a proposta de articulação 
do CEPAG é pioneira ao promover o acom-
panhamento pedagógico do estudante 
por meio do compartilhamento das ações 
pedagógicas entre as Unidades Escolares.

Saiba mais na página 2

Ministro da Educação, Rossieli Soares, durante a inauguração do CEPAG (Fotos:MEC)
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O nome escolhido para o Centro de 
Educação Profissional Articulado do Gua-
rá - CEPAG, Professora Teresa Ondina Mal-
tese, presta homenagem à professora de 
Língua Portuguesa pioneira na Educação 
Básica no Guará. 

O modelo de articulação possibilita o 
atendimento a um número maior de es-
tudantes quando comparado ao Ensino 
Médio Integrado em Tempo Integral.

Em 2018, o CEPAG oferta dois cursos de 
formação profissional, em dois eixos tec-
nológicos:

• Eixo Tecnológico Ambiente e Saú-
de - Curso Técnico em Enfermagem;

• Eixo Tecnológico Informação e Co-
municação - Curso Técnico em Com-
putação Gráfica.     

Ambos os cursos são oferecidos ao 
longo dos turnos matutino, vespertino e 
noturno. Foram disponibilizadas 800 va-
gas, sendo 640 para o diurno e 160 para 
o noturno, divididas igualmente entre os 
cursos. Para a oferta articulada, os currícu-
los dos cursos técnicos estão estruturados 
em 6 (seis) módulos, com duração total de 
3 (três) anos, disponibilizados da seguinte 
forma:

• Técnico em Enfermagem: em dois 
turnos e meio (diurno);

• Técnico em Computação Gráfica: 
em dois turnos (diurno).

No noturno, a oferta se dá nas formas 
concomitante e subsequente com os 
mesmos cursos técnicos do diurno: Enfer-
magem e Computação Gráfica.

Inicialmente a oferta se daria somente 

a estudantes do Guará, porém, foi expan-
dida às demais regiões administrativas, e o 
CEPAG já possui matrículas de estudantes 
de outras dez regionais de ensino: Plano 
Piloto, Recanto das Emas, Núcleo Bandei-
rante, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, 
Brazlândia, Paranoá, Santa Maria e Gama.

O CEPAG oferta também mais 5 turmas 
do Médio Tec pelo PRONATEC, com os cur-
sos de Enfermagem (vespertino e notur-
no) e Produção de Moda (vespertino).

Estão com inscrições abertas 5 turmas 
de Formação Inicial Continuada -  FIC:

• 25 vagas – Costureiro de máquina 
reta e overloque;

• 25 vagas – desenhista de Moda;

• 35 vagas – Assistente Administrativo;

• 20 vagas – Jardineiro;

• 30 vagas - Recepcionista em servi-
ços de saúde.

Saiba Mais

www.educacao.df.gov.br/escola-
tecnica-do-guara-traz-ensino-pioneiro/

CEPAG estende oferta de cursos

Autoridades federais e distritais na inauguração  do 
CEPAG (Foto: MEC)
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Projeto “Educação nos Trilhos”
O projeto “Educação nos Trilhos” é uma 

parceria entre o METRÔ/DF e a Secretaria de 
Educação.

O objetivo é levar os estudantes para co-
nhecerem as normas de convivência e segu-
rança do Metrô, bem como discutir sobre a 
mobilidade urbana na cidade. 

No dia 23 de abril foi assinado o 
Termo de Cooperação Técnica en-
tre METRÔ/DF e a SEEDF na Estação 
Central da Rodoviária. A solenidade 
contou com a participação de diver-
sas autoridades das Secretarias da 
Criança, da Mobilidade e da Cultura.

O Termo foi assinado pelo Secretário 
Adjunto de Educação, professor Clovis Sa-
bino, e pelo presidente do Metrô/DF, Mar-
celo Dourado.

Na ocasião, a Escola Classe 20 de Ceilândia 

participou de atividades lúdicas em alusão ao 
Dia Nacional do Livro Infantil  e em comemo-
ração um ano do Projeto Leitura Solidária.

Houve uma roda de leitura de clássi-
cos da literatura infantil com a contadora 
de histórias da Biblioteca Pública de Cei-
lândia, Sandra Ribeiro.

Foram distribuídos gibis e aconteceu a  
apresentação do livro “O Barato da Dona 
Baratinha”, com a presença da autora, Pau-
la Andrade, e demonstração da Engenho-
ca — ferramenta pedagógica que ensina 
às crianças o fluxo do dinheiro por meio 
da Oficina das Finanças.

Saiba Mais 

http://www.metro.df.gov.br/?p=38229

Estudantes da Escola Classe 20 da Ceilândia Sul durante roda de leitura. Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília
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Projeto “Agefis nas Escolas”
O projeto “Agefis nas escolas” tem 

como objetivo fornecer informações so-
bre a atuação da Agência de Fiscalização 
do DF para conscientizar e sensibilizar a 
comunidade de estudantes, professores e 
funcionários das escolas públicas do DF e 
assim contribuir com a construção de 
uma cidade limpa, preservada, organiza-
da e democrática, principalmente no que 
tange a questões como acessibilidade, 
igualdade, equidade, direitos e deveres, e 
compromisso com o meio ambiente.

A Agefis, também, colabora no pro-
cesso de implantação do Céu das Artes na 
Ceilândia - projeto de governo para 2018, 
que foi inaugurado em maio deste ano e 
que possui nas proximidades três grandes 
áreas de transbordo.

Trabalha-se para a redução do acú-
mulo irregular de lixo nessas áreas com 
a contribuição da comunidade escolar. A 
expectativa é de recuperação dessas áre-

as com a entrega de projetos de melhoria 
para a comunidade.

Após a execução do projeto em 
Ceilândia e Taguatinga, CREs próximas 
ao Céu das Artes retomar-se-á ao cro-
nograma em Brazlândia nas seguin-
tes unidades escolares: Escola Classe 
5,Escola Classe 6, Escola Classe 7, 
Escola Classe 8, Escola Classe 9, Escola 
Classe Incra 6, Escola Classe Incra 7, 
Escola Classe Almécegas, Escola Classe 
Bucanhão, Escola Classe Chapadinha, 
Escola Classe Pólo Agrícola da Torre, 
Centro Educacional Irmã Maria Regina 
Velanes Regis – CEDIRma.

Saiba Mais

http://www.educacao.df.gov.br/agefis-
forma-fiscais-mirins/

Foto: Vladimir Luz
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Termo de Cooperação Técnica com o TRE
Em 18 de abril foi realizada a assinatu-

ra do Termo de Cooperação entre a Secre-
taria de Estado de Educação do Distrito 
Federal e o Tribunal Regional Eleitoral do 
Distrito Federal – TRE/DF, com vistas à im-
plantação e desenvolvimento dos proje-
tos “Eleitor do Futuro” (anos finais do ensi-
no fundamental) e “Inclusão Social desde 
a Infância” (educação infantil e anos ini-
ciais do ensino fundamental).

O projeto “Inclusão Social desde a 
Infância” tem como objetivo promo-
ver a inclusão social e cultural por 
meio da associação dos personagens 
do Folclore Brasileiro com temas so-
ciais contemporâneos.

O projeto “Eleitor do Futuro” tem o 
objetivo de promover a inclusão so-
cial e política, além de oferecer aos 
estudantes oportunidades para com-
preender conceitos de cidadania, éti-
ca e processo eleitoral, auxiliandona 
formação desses estudantes no que 
diz respeito à consciência e impor-
tância do exercício do direito ao voto.

Os referidos projetos serão desenvol-
vidos em, no mínimo, 63 (sessenta e três) 
unidades escolares indicadas pela SEEDF, 
sendo 3 (três) unidades escolares por área 
de abrangência das 21 (vinte e uma) Zo-
nas Eleitorais do Distrito Federal, distribuí-
das equitativamente por todas as Regiões 
Administrativas do DF, de forma que haja 
uma participação eleitoral consciente, li-
vre e democrática.

Todo ano, a Subsecretaria de Educa-
ção Básica (SUBEB) convida as unidades 
escolares para participarem da reunião de 
apresentação do Programa, ocasião em 
que poderão fazer a adesão.

Saiba Mais

www.tre-df.jus.br/o-tre/escola-judiciaria-
eleitoral/projetos-e-programas-da-ejedf/

programa-eleitor-do-futuro

Formação Projeto EcoAtivos
Na semana dos dias 16 a 20 de abril fo-

ram realizadas as formações presenciais no 
Projeto EcoAtivos, iniciativa conjunta entre 
o Instituto Alana e a SEEDF. O propósito era 
criar uma cultura de sustentabilidade local 
e incentivar a liderança socioambiental dos 
estudantes nas escolas do DF.

Para isso oferece formações presen-
ciais e on-line com base na Educação para 

a Sustentabilidade, que buscam ampliar 
a consciência e o conhecimento de pro-
fessores, gestores e comunidade escolar 
para hábitos e atitudes saudáveis.

Espera-se que a partir do trabalho con-
junto e formação no projeto seja possível 
transformar estilos de vida atuais e futu-
ros, incentivando crianças a se tornarem 
agentes de transformação.
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Entre os dias 7 e 11 de maio aconte-
ceu a Semana de Educação para a Vida em 
diversas unidades escolares da SEEDF. O 
tema deste ano foi   “Promoção e defesa de 
crianças e adolescentes”, e o objetivo foi 
abordar os conteúdos sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente ,  a sexualidade,  
o enfrentamento à violência sexual, o 
combate ao trabalho infantil, o protago-
nismo juvenil, dentre outros. 

Parabéns a todas as unidades escolares 
que promoveram a discussão sobre temas 
tão relevantes ao processo educativo de 
nossas crianças, jovens, adultos e idosos!

Saiba Mais

http://noticias.se.df.gov.br/noticias/
ultimas-noticias/escolas-do-df-realizam-

a-semana-de-educacao-para-a-vida/

Semana de Educação para a Vida
Fotos: COETE

O  Catálogo de Programas e Projetos 
SUBEB é  uma  referência  para  fomentar 
possibilidades de organização de um trabalho 
pedagógico articulado com sugestões de 
programas, projetos e ações da SEEDF.

A publicação apresenta a descrição dos 
objetivos, principais ações, público-alvo, for-
ma de acesso ou adesão e, ainda, contatos 
para mais informações sobre cada progra-
ma ou projeto apresentado. O conteúdo do 
catálogo está organizado em dimensões, 
com o propósito de promover a interlocu-
ção e a interação entre os componentes 
curriculares, os professores e os estudantes. 

O catálogo pode ser acessado por 
meio da Mídia Pedagógica SUBEB e do 
site da SEEDF.

Acesse

www.cre.se.df.gov.br/ascom/
documentos/subeb/catalogo_prog_e_

proj_2018.pdf

Conheça os programas e projetos da SEEDF
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Programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB)
O Parlamento Jovem Brasileiro é um 

programa da Câmara dos Deputados que 
leva estudantes do ensino médio de todo o 
Brasil para aprender, na prática, como fun-
ciona a nossa democracia representativa. 

Os estudantes selecionados vêm para 
Brasília tomar posse como deputados jo-
vens por uma semana. Essa jornada par-
lamentar acontecerá de 1º a 5 de outubro 
de 2018, e, durante esse período, os estu-
dantes debaterão e votarão os projetos de 
lei que criaram na fase de inscrições.

Respeitando a proporção do número 
de deputados federais por estado, o Dis-
trito Federal terá direito a apenas um re-

presentante, sendo este escolhido dentre 
os três primeiros estudantes pré-selecio-
nados pela SEEDF

A lista dos estudantes pré-selecionados 
pelas Secretarias de Educação será divul-
gada em 25 de junho. Os estudantes pré-
-selecionados deverão então se inscrever 
no sistema da Câmara dos Deputados para 
a seleção final de 25 de junho a 1º de julho. 

Saiba Mais

O resultado final do processo seletivo 
será divulgado a partir de 10 de agosto:

camara.leg.br/pjb

Visita às escolas da CRE do Paranoá
A Gerência de Acompanhamento do En-

sino Fundamental – Anos Finais/ DIEF/COEIF  
esteve na CRE do Paranoá no dia 03 de maio 
em visita às escolas CEF Doutora Zilda Arns e 
CEF 03 do Paranoá. O propósito foi o diálogo 

com a equipe gestora, coordenadores e pro-
fessores, visando o alinhamento de ações e 
orientações didático metodológicas para a 
organização do trabalho pedagógico  do 3º 
Ciclo para as Aprendizagens.
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Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)
Subsecretária: Profª. Luciana Oliveira
Endereço: SBN, Qd 02 - Bl. “c”, Lote 17 – Ed. Phenícia 5º andar Brasília - DF
E-mail: assessoriaespecial.subeb@gmail.com          Telefone: 3901 3285
Edição e Programação Visual: Prof. Frank Alves

Expediente

Projeto de “Remição de Pena Pela Leitura”
A SEEDF e a Secretaria de Segurança 

Pública do DF firmaram parceria para a 
implementação do Projeto de Remição de 
Pena pela Leitura “Ler liberta: uma pers-
pectiva de ressocialização nos estabeleci-
mentos penais do Distrito Federal”. 

A remição pela leitura oportuniza às 
pessoas privadas de liberdade a di-
minuição de quatro dias de pena me-
diante a leitura de uma obra literária, 
científica ou filosófica, e a realização 
de uma produção textual (resumo 
crítico), que irá verificar essa leitura. 
O limite é de doze obras por ano, ou 
seja, no máximo, 48 dias de remição a 
cada doze meses. 

Para as ações do projeto, a SEEDF está 
selecionando professores para as funções 
de coordenador e avaliador. O coordena-
dor atuará nas unidades prisionais, e o 
avaliador irá corrigir os resumos críticos e 
atestar os resultados apurados.

A remição pela leitura é entendida pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como uma 

atividade educativa e se justifica pelo entendi-
mento de que a educação é a forma mais efe-
tiva de integrar o indivíduo à sociedade. 

Além disso, extrapolando o objetivo 
da remição, a leitura é considerada im-
prescindível, pois, por meio dela as pes-
soas obtêm recursos para o posicionar-se 
criticamente diante das diferentes situa-
ções sociais e, assim, atuar de maneira efe-
tiva na melhoria de seu próprio mundo.

O Boletim Informativo da Subsecretaria 
de Educação Básica é uma publicação virtu-
al que tem o propósito de compartilhar 
conteúdos,materiais, ideias, projetos, even-
tos e notícias SUBEB, suas coordenações e 
diretorias, além de divulgar ações pedagó-

gicas relevantes que acontecem nas CRE e 
nas Unidades Escolares da SEEDF.

Sugestões de pautas podem ser envia-
das para o seguinte e-mail:

informativosubeb@gmail.com
Limite: 1000 caracteres

Você tem sugestão de pauta para o Boletim? Participe!
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