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“Não existe um Caminho para a PAZ. A PAZ é o Caminho.
(Mahatma Gandhi)

Participação da SEEDF na 35ª FELIB,  
p.4

III Virada Pedagógica,  p.3Confira também:

Diretrizes Pedagógicas da 
Educação do Campo, p.5

Saiba mais na página 2

Lançamento da Nova Orientação 
Pedagógica da Orientação Educacional 

A 1a semana de junho foi marcada pelo lançamento da nova OP 
da Orientação Educacional, além do acolhimento aos mais de 400 
novos Orientadores Educacionais. Com as nomeações, é a primeira 
vez em que muitas escolas terão acesso a esse serviço. Iniciou com 
a solenidade de abertura com o secretário Rafael Parente e o 
subsecretário Helber Vieira.
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Durante o evento de lançamento da nova 
OP da Orientação Educacional, ocorrido ao 
longo da 1ª semana de junho, houve a 
apresentação das subsecretarias e as falas 
dos subsecretários André Bento e Kelly 
Cristina.

Por fim, com todos unidos e envolvendo 
uns aos outros em círculos, formou-se o 
que se chamou de Mandala da Orientação 
Educacional. Essa vivência foi impactante e 
fez jus a uma semana intensa de celebração 
e aprendizagens. Para acessar o documento, clique AQUI

Encontro reúne mais de 400 novos 
Orientadores Educacionais

Jovens Embaixadores visitam Brasília

Os Jovens Embaixadores Americanos visitaram Brasília no período 
de 3 a 7 de junho de 2019. A SEEDF, por meio da GEAPLA/SUBEB, 
acompanhou a recepção dada a esses jovens pelo Governador do DF 
no dia 3 de junho, assim como as visitas aos Centros Interescolares de 
Línguas 02 e do Gama, nos dias 4 e 5 de junho, respectivamente. 

O Programa Jovens Embaixadores é do Governo americano, que 
seleciona estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino 
para um intercâmbio de 3 semanas nos EUA. 

A equipe de língua estrangeira da GEAPLA/DISPRE/SUBEB é 
responsável pelo processo seletivo anual de estudantes do DF com 
perfil para se tornarem Jovens Embaixadores.

O Programa Jovens  Embaixadores é  patrocinado pelo Departamento 
de Estado Americano. Esse programa proporciona experiência de 
intercâmbio a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas dos 
EUA, do Brasil e de outros paises da América Latina há 18 anos. As 
inscrições para estudantes brasileiros que desejem viajar aos EUA 
em janeiro de 2020 começam no dia 25/06/19.
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http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/orienta%C3%A7%C3%A3o-pedagogica-da-orienta%C3%A7%C3%A3o-educacional_02mai19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/orienta%C3%A7%C3%A3o-pedagogica-da-orienta%C3%A7%C3%A3o-educacional_02mai19.pdf
https://www.flickr.com/photos/educadf/albums/72157708907982227
https://www.flickr.com/photos/educadf/albums/72157708928406018


III Virada Pedagógica: Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável

Professores, Coordenadores e Orientadores 
Educacionais participaram da III Virada 
Pedagógica, proposta de formação continuada 
da SEEDF, que apresentou como tema principal,  
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável”.

Essa ação foi a culminância das reflexões 
do tema encaminhado na 3ª Coordenação 
Pedagógica Propositiva do mês de maio. 
A III Virada Pedagógica foi mais um momento 
para troca de experiências e reflexões, por meio de vivências e 
apresentação de especialistas sobre o tema proposto, incorporando 
inovações necessárias à prática pedagógica. 

Além dos encontros nas CREs, foram organizados encontros 
específicos pela Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) e pela 
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN), no horário 
da coordenação pedagógica.

 
Foram realizados quatro espaços de formações:

• Polo Central -  5/6: aproximadamente 850 professores das CREs de 
Santa Maria, Recanto das Emas e Gama dos Anos Finais e Ensino Médio. 
(Faculdade UNICEPLAC -  Gama)
• Polo Central/Educação Integral -  5/6: Coordenadores Pedagógicos 
Intermediários e Locais responsáveis pela Educação Integral, professores 
do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI - e professores que atuam 
nas salas de recursos generalistas e específicas. (IESB – Asa Norte).
• Virada Pedagógica Noturna  -  4/6: aproximadamente 60 parti-
cipantes, dentre eles Coordenadores Pedagógicos Intermediários 
e Locais responsáveis pelo noturno e professores de Ciências Exa-
tas e da Natureza do Ensino Médio, EJA e Educação Profissional que 
atuam no noturno, em seu horário de coordenação pedagógica. 
(Edifício Phenícia).
• Polos Regionais:  as CREs/Uniebs realizaram, em nível regional, encontros 
de formações para as demais etapas acerca da temática. No dia 5/06, 
oito CREs realizaram a ação. As demais Regionais realizaram a Virada 
no dia 29/05. Houve uma participação significativa dos professores nos 
espaços de formação/coordenação coletiva.

pedagógica
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Participação da SEEDF na 35ª Feira do 
Livro de Brasília

A FeLiB recebeu, entre 6 e 16 de junho, 208 unidades escolares e 
8.736 estudantes da Rede Pública de Ensino.

A participação da SEEDF se deu com apresentações cênicas e 
poéticas de estudantes do Ensino Fundamental do CEI Estrutural/
Guará, da EC Café Sem Troco e EC Lamarão/Paranoá, EC 401/
Recanto das Emas e CEF 04/Guará; com as exposições “Fachada 
Mutante”, do CEM 01/Sobradinho, LinguART /Viagem pitoresca e 
histórica ao Brasil e  Olhares: práticas artísticas de estudantes de 
altas habilidades, do CED 02/Brazlândia; com exibição de curtas 
produzidos por estudantes, em edições do Festival de Curtas da 
SEEDF e com uma programação rica e diversificada sobre educação 
patrimonial.

Destacamos a Mesa Redonda e Comunicação, propiciada à 
promoção da leitura, estímulo ao desenvolvimento social, cultural 
e artístico nos espaços das bibliotecas, em 13/06, no Auditório da 
Biblioteca Nacional, com a participação da bibliotecária e professora 
Yaciara Mendes, das professoras Miriam Rocha e Simone Carneiro 
da SEEDF e de Fabíola Farias, doutora em Ciência da Informação, 
que destaca como função dos educadores e dos mediadores de 
leitura a promoção da emancipação do homem e a luta contra a 
barbárie.

FOTO: ACERVO GEAPLA
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Aprovação das Diretrizes Pedagógicas da Educação 
do Campo para a Rede Pública de Ensino do DF

 O Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF   -  aprovou, 
em 18 de junho de 2019,  as Diretrizes Pedagógicas da Educação 
Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino do DF, por meio do 
Parecer CEDF nº 140/2019.

Diante disso, a Diretoria de Educação do Campo, Direitos 
Humanos e Diversidade, por meio da Gerência de Educação 
do Campo, promoverá o II Encontro Formativo em Educação 
do Campo nas CREs que ofertam essa modalidade de ensino, 
tendo esse documento como objeto de estudos.

Esses encontros objetivam realizar estudos sobre as aprendizagens 
na Educação do Campo e implementar a política pública de Educação 
do Campo instituída pela Portaria SEEDF nº 419/2018, analisada no 
I Encontro.

FOTO: ACERVO GEAPLA

5



Formação sobre o FESTIC chega às CREs
O Festival de Tecnologia, Inovação e Ciência (FESTIC) é um 

importante instrumento para a exposição e divulgação da produção 
científica, tecnológica e cultural desenvolvida na SEEDF, em 
consonância com o Currículo em Movimento.

Considerando essa importância e o potencial do FESTIC, foram 
realizadas, pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais 
(DIPROJ), formações em polos, contemplando as 14 CREs, de 30 de 
maio a 11 de junho. 

As formações tiveram como objetivos:  evidenciar os prin-
cipais pontos do regulamento; orientar, por meio de ofici-
na, a elaboração do diário de bordo, projeto de pesquisa e 
banner e divulgar a temática da Bioeconomia e seus possí-
veis desdobramentos no contexto escolar.

FOTO: ACERVO DIPROJ

6



Acompanhamento Pedagógico DIINF
A Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB - por meio da Diretoria 

de Educação Infantil – DIINF -, encerrou no último dia 14/05  o ciclo 
de 4 dias de Formação da Educação Infantil. O evento aconteceu 
no Auditório do DNIT.

Na ocasião foi feito o lançamento do Guia do Projeto Plenarinha.
Dando continuidade às ações de acompanhamento pedagógico, 

a DIINF, por meio da Gerência de Acompanhamento das Unidades 
Escolares Públicas, realizou, no 
dia 28/05, no Auditório do CIL, 
o Primeiro Encontro Pedagógico 
centralizado com  CIA, CI e 
Gestores das Parcerias.

O encontro teve por 
finalidade apresentar a equipe 
da Diretoria e organizar as 
ações de acompanhamento 
pedagógico junto às Uniebs.

FOTOS: ACERVO DIINF
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Vivências Pedagógicas das Turmas do Programa 
para Avanço das Aprendizagens Escolares

  Diretoria de Educação Fundamental, por meio da Gerência de 
Desempenho/GDESC realizou visitas de acompanhamento de 
vivências pedagógicas das escolas que aderiram ao PAAE em 2019, 
durante os meses de maio e junho. 

A atividade objetiva  fomentar o  desenvolvimento do trabalho 
pedagógico realizado nas escolas, discutir e propor estratégias de 
aprendizagem, unir forças. Confira as unidades escolares visitadas: 

CEF 04 (Sobradinho), CEF 03 da Estrutural , CEF 08, CEF 10 
(Guará), CEF 08, CED Condomínio Estância III, CED Vale do 
Amanhecer (Planaltina),  CEF Cerâmica São Paulo, CEF Miguel 
Arcanjo,  CED São Bartolomeu (São Sebastião), CED 02,CED 
Incra 08 (Brazlândia), CEF 25, CEF 27, CEF 33 (Ceilândia), recebe-
ram a equipe GDESC/DIEF e os representantes das Unidades 
Regionais de Educação Básica, carinhosamente, estreitando la-
ços para a organização de futuras ações.

REGIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CARINHOSAMENTE, ESTREITANDO LAÇOS PARA A 
ORGANIZAÇÃO DE FUTURAS AÇÕES. 

FOTOS: ACERVO DIEF
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Vivências de Acompanhamento: Diretoria de Ensino 
Fundamental e UNIEBs

A Diretoria de Ensino Fundamental está visitando  as Unidades 
Regionais de Educação Básica com o objetivo de acompanhar e 
alinhar as ações pedagógicas relacionadas ao Ensino Fundamental  
visando auxiliar as Uniebs e unidades escolares.

No  encontro, a DIEF e Uniebs participam de uma roda de conversa 
sobre ações e possibilidades que promovam a  permanência dos 
estudantes na escola, trocam experiências e dialogam sobre os 
índices de abandono,  evasão e o que pode ser feito em busca das 
melhorias pedagógicas.

FOTOS: ACERVO DIEF

Jogos Escolares do Distrito Federal – JEDF 2019
Informamos que foram iniciadas, no dia 10 de junho, as inscrições 

para a participação nas modalidades individuais dos Jogos Escolares 
do Distrito Federal 2019 - Etapa Distrital, nas categorias de 12 a 14 
anos (nascidos entre 2005 e 2007) e 15 a 17 anos (nascidos entre 2002 
e 2004) e ainda para os Jogos Escolares Paralímpicos do DF.

Lembrando que estão ocorrendo as competições das modalidades 
coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) dos Jogos 
Escolares do Distrito Federal 2019 - Etapa Distrital. 

Informações: http://escolas.se.df.gov.br/gefid/gejoesc/jedf
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NOTÍCIAS DO ENSINO MÉDIO
REVISITAÇÃO DO CURRÍCULO

Com a homologação da BNCC para o Ensino Médio em 
dezembro de 2018, a SEEDF iniciou a reformulação do 
currículo desta etapa. A proposta do novo currículo que 
está em discussão deverá ser submetida à análise do CEDF 
até novembro deste ano. Os meses de agosto e setembro 
estão reservados para a realização de fóruns de discussão 
com todas as Coordenações Regionais de Ensino e de 
consulta pública aberta a toda a comunidade escolar.

PROJETO PILOTO PARA O NOVO ENSINO MÉDIO
O Projeto Piloto do Novo Ensino Médio começa no 

primeiro semestre de 2020. Entre 28/5/2019 e 3/6/2019, a 
Diretoria de Ensino Médio promoveu fóruns com a 
participação de diretores e coordenadores pedagógicos das 
escolas de Ensino Médio para tratar dos marcos legais que 
orientam o Projeto Piloto (LDB, DCNEM, BNCC e  os 
referenciais para os itinerários formativos). As orientações 
para a adesão das escolas-piloto ao novo Ensino Médio estão 
em elaboração e serão disponibilizadas em breve.

PROJETO STEAM
A Diretoria de Ensino Médio, em parceria com a Casa 

Thomas Jefferson, Embaixada dos EUA e Instituto Federal 
campus Ceilândia, iniciou a formação em STEAM criativo 
para 35 professores da SEEDF e do IFB. A sigla STEAM é um 
acrônimo em inglês de ciência, tecnologia, engenharia, artes 
e matemática. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
de estratégias pedagógicas mais integradas e contextualizadas 
ao mundo real, estimulando o processo criativo, o 
protagonismo estudantil e promovendo a formação 
continuada alinhada às necessidades do Novo Ensino Médio.
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Corrida por uma vaga na Educação Profissional
Aproximadamente 16 mil pessoas se inscreveram para concorrer 

a uma vaga nos cursos da Educação Profissional, ofertados pelas 
unidades escolares da SEEDF.

Os cursos mais concorridos são: Técnico em Informática, 
Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem e Curso 
de Formação Inicial e Continuada em Canto Popular.

O resultado do processo seletivo está disponibilizado no sítio da 
SEEDF e as aulas terão início no segundo semestre de 2019. Agora,  
os candidatos inscritos precisam comparecer às unidades escolares 
para a realização da matrícula conforme editais publicados.

Acesse AQUI
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http://www.se.df.gov.br/confira-o-resultado-da-selecao-para-as-escolas-tecnicas/


Sobre gente presa e professores pássaros

Concentrados na arte de seduzir pelo letramento
Reunimo-nos em dias de total imersão

Compartilhamos histórias vividas
Projetos a serem realizados

Transportamos a voz dos nossos alunos encarcerados
Na imagem projetada na parede, analisamos a “Guernica” de Pablo Picasso

Para eles o quadro da vida diária também é preto e branco
Entre hipertextos, fizemos dobraduras e escrevemos cartas

Um dos poucos meios de comunicação que possuem com a sociedade de fora
O outro somos nós

Essa é a escola de gente presa e professores pássaros
Como aquela pomba que carregou no bico a tão esperada notícia

Levamos o que perderam em algum momento de suas vidas
Participamos lá o que construímos aqui

Possuímos o segredo
A educação é a chave do cadeado

 
Sob o olhar da Professora Renata Duarte

Em Foco: Educação nas Prisões
A SUBEB e a EAPE promoveram, nos dias 30/5 e 5/6, formações 

para os professores que atuam no Sistema Prisional do DF.
No período matutino, foram realizadas palestras e, no vespertino, 

oficinas temáticas, todas com o intuito de fomentar a qualidade da 
Educação de Jovens e Adultos e as aprendizagens dos estudantes.

FOTO: MARY LEAL
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Escola de Planaltina visita a Embaixada da 
África do Sul

A Escola Classe 01 do Arapoanga de Planaltina visitou, no último 
mês, a Embaixada da África do Sul. Estudantes do 5º ano tiveram a 
oportunidade de conhecer a cultura, a história e a geografia do país, 
degustar pratos típicos e interagir com o Embaixador e a Embaixatriz. 

Essa atividade foi proporcionada pelo Programa Embaixada de 
Portas Abertas, que é uma parceria intersetorial entre a Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a Sociedade 
de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), a Secretaria de Relações 
Internacionais (SRI) e as representações diplomáticas e organizações 
internacionais sediadas em Brasília.

Na primeira etapa do Programa, os estudantes visitam as 
Embaixadas. Na segunda, a Embaixada vai até a unidade es-
colar  e tem a oportunidade de conhecer sobre o contexto 
da escola e apreciar apresentações culturais típicas do Brasil. 
Em 2019, serão atendidas 14 unidades escolares, sendo uma de 
cada Coordenação Regional de Ensino.

FOTO: ACERVO DIPROJ
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Edição Especial da revista Com Censo 
sobre o Ensino de Línguas

Com entusiasmo, vemos lançada, no fim de maio, a edição especial 
da revista Com Censo sobre o ensino de línguas. Uma segunda língua 
desempenha importantes papéis contemporaneamente no 
desenvolvimento de relações mutuamente produtivas entre os 
povos.Dentre alguns desses papéis, destaca-se a contribuição para 
convivência pacífica. 

“A aprendizagem de uma segunda língua (...), que não a língua 
materna, amplia a perspectiva de escolarização. O conheci-
mento de diferentes fatores socioculturais, além de oportuni-
zar a aquisição de competências interculturais pode favorecer 
o desenvolvimento de valores e atitudes positivas e respeito-
sas no ambiente escolar, tais como: a aceitação das diferenças, 
a tolerância, a valorização da diversidade, a solidariedade e o 
respeito para com o próximo - elementos primordiais para a 
promoção de uma cultura da paz.” (cf. Editorial).

Acesse o conteúdo AQUI

Formação Continuada ao SEAA
A Gerência do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

proporcionou, por meio de parcerias, formação continuada aos seus 
profissionais, pedagogos e psicólogos, atuantes nas escolas e 
coordenações intermediárias em espaços de acolhimento para 
troca de experiências exitosas e alinhamento de ações como 
ferramenta de melhoria da qualidade da educação.

Essa ação visa cumprir o caráter institucional e preventivo desse 
serviço, conforme previsto na Orientação Pedagógica subsidiando 
reflexões sobre a práxis pedagógica desses profissionais.
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Edição Especial da Revista Com Censo 
sobre Educação Ambiental

A 16ª edição da Revista Com Censo, lançada no final de março, 
destaca a temática de Educação e Meio Ambiente, devido  ser um 
assunto que urge ser discutido e assimilado. Institucionalmente, o 
tema vem adquirindo espaço no meio educacional, porém carece 
de desenvolvimento teórico, metodológico e didático. Por isso, na 
SEEDF há uma Política de Educação Formal, regida pela Portaria n° 
428 de 2017, com o intuito de contribuir com o desenvolvimento da 
temática nas Unidades de Ensino.

Há, também, o Plano Distrital de Educação Ambiental do DF 
(PDEA), de 2018. Além disso, esse eixo está inserido no Currículo 
em Movimento e em diversos cursos de formação continuada 
para os professores da rede pública de ensino.Nesse sentido, esta 
publicação visou/visa consolidar e partilhar as práticas educativas 
de Educação Ambiental realizadas no DF. Acesse AQUI

Instituição do Fórum Permanente de 
Educação Ambiental da SEEDF

A Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB -, por meio da Gerência 
de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte Educação 
– GEAPLA -, em cumprimento do disposto no art. 5ª, inciso I, alínea d, 
da Portaria de Educação Ambiental de nº 428, de 04 de outubro de 
2017, realizou no dia 9/04/2019, a  reunião de instituição do Fórum 
Permanente de Educação Ambiental Formal da SEEDF.

O evento contou com a participação de representantes indicados 
pelas Coordenações Regionais de Ensino – CRE -; da Subsecretaria 
de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE 
-; do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM -; da Universidade de 
Brasília - UnB. O Fórum tem o objetivo de ser um dos espaços de 
debate e discussão sobre a temática, no sentido de implementar e 
acompanhar ações voltadas para a conservação do meio ambiente 
e sustentabilidade  desenvolvidas na rede pública de ensino. Na 
ocasião, foi lançada a edição Educação e Meio Ambiente da Revista 
Com Censo - Estudos Educacionais do Distrito Federal.

15

http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/issue/view/18


Formação do Guia Trilhas e Caminhos para a 
Sustentabilidade nas Escolas do DF

A Gerência de Educação Ambiental, 
Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte-Educação 
- GEAPLA - e a Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento do Distrito Federal – 
ADASA -, com apoio da Subsecretaria de 
Educação Básica - SUBEB - iniciou a formação 
sobre o Guia Trilhas e Caminhos para a 
Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do DF.

O público participante é composto por 
profissionais da Educação Básica e da Carreira Assistência da SEEDF. 
O intuito é evidenciar a temática ambiental e sua aplicabilidade em 
todas as etapas e modalidades de ensino de maneira transversal e 
interdisciplinar, tal como orienta o Currículo em Movimento do DF.

O Guia é um material didático-pedagógico e está em fase de 
implementação, com o objetivo de promover práticas susten-
táveis, alicerçadas nos seguintes pilares: gestão, currículo, ter-
ritório e intervenções físicas.  O evento aconteceu em polos 
abrangendo todas as Regionais de Ensino e já formou 150 pro-
fessores para implementação do referido material didático.

Acesse AQUI.

Você tem sugestão de pauta para o Boletim? 
Participe!

O Boletim Informativo da Subsecretaria de Educação Básica é uma 
publicação virtual que tem o propósito de compartilhar conteúdos, 
materiais, ideias, projetos, eventos e notícias da  SUBEB, suas 
coordenações e diretorias, além de divulgar ações pedagógicas 
relevantes que acontecem nas CREs e nas Unidades Escolares da SEEDF.

Sugestões de matérias podem ser enviadas para o seguinte correio 
eletrônico: informativosubeb@gmail.com (Limite: 300 caracteres).

Confira as edições anteriores do Boletim AQUI
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Gibis Turma do Chico Bento - De Olho na Natureza
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF-, 

em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA -, no trabalho com a Política 
de Educação Ambiental Formal da SEEDF - Portaria nº 428, de 04 de 
outubro de 2017 realizou uma ação no Parque Três Meninas em 
Samambaia em que ocorreu o lançamento do Gibi Turma do Chico 
Bento - De olho na natureza para a complementação do trabalho 
pedagógico das Unidades Escolares de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais) da Rede Pública de Ensino do DF.

A parceria tem como objetivo a distribuição dos exemplares às 
Unidades Escolares de manei-
ra a contribuir com as práticas 
lúdico-pedagógicas dos profes-
sores. 

O material traz a temáti-
ca do desmatamento e recu-
peração de áreas degradadas 
e possibilita a abordagem de di-
versas atividades de Educação 
Ambiental com foco em ques-
tões socioambientais, como a 
preservação do meio ambiente, 
agricultura familiar sustentável, 
alimentação saudável, preser-
vação da mata nativa, dentre 
outros.

FOTO: ACERVO GEAPLA
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Educação Patrimonial é destaque na 35ª 
Feira do Livro de Brasília

A SEEDF, por meio da GEAPLA/DISPRE/SUBEB, em parceria com 
a Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SECEC-, contou com 
um estande sobre Educação Patrimonial intitulado “Esse patrimônio 
é nosso”, na 35ª Feira do Livro de Brasília, que ocorreu no Complexo 
Cultural da República, nos dias 6 a 16 de junho de 2019, no horário 
das 9h às 22h.

O enfoque foi sobre Pré-Brasília, lançando o olhar sobre o pa-
trimônio material e imaterial do Distrito Federal a partir da 
compreensão dos bens materiais de pedra, barro e madei-
ra, símbolos da memória da cidade antes de sua construção, 
abordando, ainda, os saberes, celebrações, formas de expres-
são e lugares do Distrito Federal.

Foi uma rica oportunidade para divulgar as práticas em Educação 
Patrimonial desenvolvidas pelos professores e estudantes das 
Unidades Escolares da SEEDF e por instituições e parceiros que 
trabalham a valorização da identidade, o pertencimento e a memória 
da cidade.

FOTO: ACERVO GEAPLA
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