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SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição

A alimentação escolar é destinada a todos os estudantes da Educação Básica. 
O Programa de Alimentação Escolar – PAE/DF da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal atende os estudantes durante todos os dias letivos, nas institui-
ções de ensino.

Documentos e/ou Requisitos

Estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Setor Responsável

Diretoria de Alimentação Escolar.

Endereço

SBN ( Setor Bancário Norte),Quadra 2,Bloco C, 14andar, Brasília-DF

Horário de Atendimento

Das 8h às 12h e das 14h às 18h

Contato

E-mail: diae.suape@se.df.gov.br

Prazo de Atendimento

Após a matrícula.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição

1 .A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os ní-
veis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado,voltada 
aos estudantes com deficiências, TEA ou com comportamento de Altas Habilidades/
Superdotação (AH/SD), e ainda de bebês e crianças consideradas de risco do Pro-
grama de Educação Precoce. É ofertada nas Unidades Escolares regulares e nas 
Unidades Escolares especializadas: os Centros de Ensino Especial (CEE), o Centro 
de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV), o Centro de Apoio Pedagógico 
para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), o Centro de Capacitação 
de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez do Distrito 
Federal (CAS – DF) e a Escola Bilíngue Libras e Português Escrito (EB).

2. O Centro de Ensino Especial constitui uma das possibilidades de atendimen-
to em Educação Especial previstas em legislação – Resolução CNE/CEB Nº 02/2001 
do MEC e Resolução CEDF Nº 01/2017. É definido como uma instituição especiali-
zada de atendimento educacional e de desenvolvimento humano de estudantes com 
deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apresenta um atendimento pau-
tado em condições que preveem a presença de profissionais qualificados. Dispõe de 
programas e de procedimentos metodológicos específicos, bem como equipamentos 
e materiais didáticos adequados à educação desses estudantes, com o uso do currí-
culo funcional.

A perspectiva educativa funcional pretende proporcionar aos estudantes o de-
senvolvimento de competências essenciais à participação em uma variedade de am-
bientes, preparando-os para responder aos desafios de uma vida tão autônoma e 
integrada quanto possível, no presente e no futuro, tornando-os capazes de desen-
volver-se nas áreas pessoal e social e de adaptar-se ao meio laboral, tendo em vista 
o impacto ao longo da vida.

Público

Destinado a estudantes que não possuam indicação imediata para a in-
clusão em classes comuns, em classes especiais ou em classes de integração 
inversa do ensino comum, tendo em vista as conclusões do processo avaliativo e 
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o consequente encaminhamento dos estudantes pelas equipes especializadas de 
apoio à aprendizagem dos Centros de Ensino Especial.

Os Centros recebem:

• estudantes com deficiência(s) severa(s) – mental ou múltipla – cujo aten-
dimento requeira currículo exclusivamente especial;

• integrantes do Programa de Reabilitação ofertado no CEEDV e de servi-
ços articulados com as áreas de Saúde, Socioeducativa e Asistência Social, im-
plementando ações e políticas intersetoriais;

• estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto a gravi-
dade do quadro clínico ou de suas manifestações comportamentais não permitir 
sua permanência ou imediata inclusão em instituição educacional comum. 

Documentos e ou Requisitos

Atendimento especializado, com abordagem curricular funcional, cuja complexi-
dade das necessidades educacionais do estudante com deficiências e/ou TEA 
não são de imediato contempladas em UE regulares.

Setor Responsável

Unidades de atendimento, Coordenações Regionais de Ensino e Subsecreta-
ria de Educação Inclusiva e integral – SUBIN.

Horário de Atendimento

Das 8h às 12h e das 14 às 18h.

Endereços/Contatos

Brazlândia Centro de Ensino Especial/EQ 2/4 lote A 
Setor Norte 3901-3665

Ceilândia Sul
Centro de Ensino Especial 01/EQNP 10/14 
P SUL

3901-6870/
3901-6871/3376-6983

Ceilândia Norte Centro de Ensino Especial 02/EQNO 12 AE 3901-8345/3375-2321
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Gama
Centro de Ensino Especial 01/EQ 55/56 AE 
Setor Central

3901-8123/
3901-8124/3384-0584

Guará Centro de Ensino Especial 01/QE 20 lote A AE 3901-3709

Planaltina Centro de Ensino Especial 01/Setor Educacio-
nal, lote 01 3901-4475/3389-8365

Plano Piloto

Centro de Ensino Especial 01/SGAS 911/912, 
conjunto E, Brasília – DF 3901-7626

Centro de Ensino Especial 02/SGAS 612 
Avenida L2 sul 3901-7608

Centro de Ensino Especial de Deficientes 
Visuais - CEEDV/SGAS 612 Avenida L2 Sul 3901-7607

Samambaia Centro de Ensino Especial 01/QR 303 AE 04 
lt 01 3901-7744/3458-5333

Santa Maria Centro de Ensino Especial 01/QR 208 Santa 
Maria Sul 3901-6614

Sobradinho Centro de Ensino Especial 01/Qd 14 AE 3901-4104/3457-6721

Taguatinga Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga, 
Qnj 20, área Especial 12 3901-6749

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (SALAS DE 
RECURSOS GENERALISTAS E SALAS DE RECURSOS ESPECÍFICAS)

Descrição

É assegurado o Atendimento Educacional Especializado ao estudante com 
deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O atendimento é de natureza 
pedagógica, conduzido por professor especializado, que complementa, em turno 
contrário, as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as 
etapas e modalidades da Educação Básica.

O atendimento pode ser disponibilizado na escola em que o estudante está 
matriculado ou em outra Unidade Escolar (UE), a partir de 04 (quatro) anos de idade, 
podendo ser realizado na Sala de Recursos Generalista -SRG - para estudantes 
com Deficiência Física (DF), Deficiência Múltipla (DMU), Deficiência Intelectual (DI) e 
Transtorno do Espectro Autista (TEA)/ Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD/
TEA) – ou na Sala de Recursos Específica – SRE- para estudantes com Deficiência 
Visual (DV), Deficiência Auditiva (DA) ou Altas Habilidades/Superdotação. As SREs 
funcionam em escolas polos existentes nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

Existe ainda, na Escola Bilíngue (EB), a Sala de Recursos Generalista Bilíngue 
(SRGB), que é um espaço pedagógico exclusivamente oferecido na EB por professor 
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bilíngue (Libras e Língua Portuguesa), especializado e com aptidão, cuja finalidade é 
de oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos estudantes que têm 
deficiências associadas, além da Surdez/Deficiência Auditiva (S/DA) em todas as 
etapas da Educação Básica e na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Documentos e/ou requisitos

Estudante com deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou indica-
do com características de Altas Habilidades/Superdotação.

Setor responsável

Professor da Sala de Recursos Generalista ou Específica.

Endereço

Para o atendimento em Sala de Recursos Generalistas - SRGs, na Unidade 
Escolar (UE) de matrícula ou UE em que o atendimento foi disponibilizado. No 
caso das Salas de Recursos Específicas - SREs, procurar a CRE mais próxima da 
residência para os devidos encaminhamentos. Em geral, não há lista de espera para 
o atendimento nas SRs que acolhem o estudante na respectiva UE. No entanto, 
no caso de indicativos para as AH/SD, dada procura frequente das famílias e do 
quantitativo de estudantes atendidos nas SREs (rede pública e privada de ensino) há 
listas de espera nas CREs.

Em relação ao atendimento dos estudantes com AH/SD, esclarece-se que serão 
encaminhados ao AEE da SRE pelo professor itinerante de AH/SD e equipe de profissionais 
da área. O estudante é submetido à avaliação realizada pela Equipe Especializada e 
o professor itinerante, em um prazo variável de 4 a 16 encontros e cujo relatório será 
emitido com a informação de que o estudante apresenta o perfil de indicação para as AH/
SD. Portanto, acrescenta-se que somente a partir de avaliação indicativa para as AH/SD 
é que de fato, se dará o atendimento do estudante pela SRE AH/SD.

Para os estudantes Surdocegos (SC): os SC que manifestaram primeiro a 
cegueira, deverão ser atendidos em SRE de DV e aqueles que, inicialmente, tiveram a 
surdez/DA, na SRE de S/DA com o acompanhamento do guia-intérprete – profissional 
apto a atuar junto a este estudante.
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1 - Dadas as especificidades do público atendido por esta Pasta, os atendimentos 
devem ser feitos, de forma presencial.

2 - O Ensino Especial é modalidade garantida a todos os estudantes com 
Deficiências, TEA e Altas Habilidades (AH), segue os procedimentos previstos desde o 
ato de matrícula deste estudante junto a Unidade de Ensino e cumpre ao estabelecido 
pela política de Educação Inclusiva vigente nesta Secretaria.

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Descrição

O estudante matriculado na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que 
apresenta comportamento de Altas Habilidades/Superdotação é atendido, de forma 
suplementar, pelas Salas de Recursos Específicas desta área nas Unidades Escola-
res (UE) polos localizadas em cada Coordenação Regional de Ensino (CRE). Para 
receber o atendimento, o estudante deve passar por um processo de avaliação.

Encaminhamento

O encaminhamento para identificação deverá ser feito com apoio do Itinerante (pro-
fessor que faz, além de atendimentos aos estudantes, a interlocução com as Coordena-
ções Regionais de Ensino) com as escolas da área de Altas Habilidades/ Superdotação.

Setor responsável:

UNIEB (coordenação intermediária da Educação Especial) da CRE. http://www.
educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/

Horário de atendimento:

Das 8 às 12h e das 14 às 18h

DEFICIÊNCIA VISUAL
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Descrição

O estudante matriculado na rede pública de ensino que apresenta a Deficiência 
Visual (DV) é atendido, de forma complementar, pelas Salas de Recursos Específicas 
desta área nas escolas pólo localizadas em cada Regional de Ensino (CRE), no Cen-
tro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV) e no Centro de Apoio Peda-
gógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual Estratégia de Matrícula 
2020 16 (CAP), também localizado no CEEDV.

Encaminhamento

Os direcionamentos, conforme cada caso, são feitos com o apoio do professor 
itinerante da área da Deficiência Visual, lotado em uma das escolas polo de cada CRE.

Setor responsável

UNIEB (coordenação intermediária da Educação Especial) da CRE

Horário de atendimento

De 8h as 12h e de 14h as 18h

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Descrição

O Programa de Educação Precoce (PEP) refere-se a um conjunto de ações 
educacionais voltadas a proporcionar à criança experiências significativas, a partir de 
seu nascimento, e que promovam o desenvolvimento máximo de seu potencial (BRA-
-LIC; HABUBSLER; LIRA, 1979). Destina-se a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 
11(onze) meses e 29 dias que apresentem atraso no desenvolvimento e que encon-
trem-se em situações de risco, de prematuridade, com diagnóstico de deficiências ou 
com potencial de precocidade para altas habilidades/superdotação.

Os atendimentos estão localizados em 20 Unidades Escolares, distribuídas 
nas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs).



13

Documentos e/ou Requisitos

• cópias da certidão de nascimento;

• cópias do cartão de vacinas: páginas 2, 38, 39, 84, 85;

• cópias do comprovante de residência;

• fotos 3x4;

• cópias do RG/CPF do responsável;

• cópias do resumo de internação;

• encaminhamento médico.

Setor Responsável

Unidade Escolar de atendimento do Programa de Educação Precoce de prefe-
rência do pai/responsável legal do estudante

Horário de Atendimento

Das 8h às 12h e das 14 às 18h

As matrículas no Programa de Educação Precoce - PEP, acontecem durante 
todo o ano letivo de acordo com a disponibilidade de vagas, podendo a inscrição ser 
realizada diretamente pelos pais/responsáveis em lista de espera on-line.

Orientação das etapas para matrícula:

1. Inscrição na lista de espera - preencher formulário através de link: 
http:// bit.ly/listaprecocedf ou QR Code.

1.2. Aguardar contato - convocação para entrevista e matrícula;

1.3.  Os critérios de seleção: ordem de inscrição;

2. Os critérios de seleção: ordem de inscrição

3. Responsável pela convocação: Coordenador PEP da escola

4. Critério de desempate: ordem de inscrição (o mais antigo)



14

5. Necessário para a inscrição na lista de espera o CPF da criança e 
encaminhamento médico.

Inscrição em lista de espera on-line: preencher formulário através de link 
e/ou QR code.

LINK: http:// bit.ly/listaprecocedf
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Endereços/Contatos

Centro de Ensino Especial 02 de Brasília - (Plano Piloto) 3901-7608
Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais - CEEDV 
(Plano Piloto) 3901-7607

Centro de Ensino Especial 01 de Brazlândia 3901-3665
Centro de Ensino Especial 01 de Ceilândia 3901-3665
Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia 3901-6870
Centro de Ensino Especial 01 do Gama 3901-8129
Centro de Ensino Especial 01 do Guará 3901-3709
Centro de Ensino Especial 01 de Planaltina 3901-4475
Centro de Ensino Especial 01 de Samambaia 3901-7744
Centro de Ensino Especial 01 de Santa Maria 3901-6614
Centro de Ensino Especial 01 de Sobradinho 3901-4101
CAIC JK Núcleo Bandeirante 3901-4350/3901-4349
CEI Riacho fundo II 3901-8045/3901-8252
CEI Paranoá 3901-7557
CEI 01 de Brasília 3901-6939/99693-6269
CEI 304 Recanto das Emas 3901-3659
CAIC UNESCO São Sebastião 3901-7701/98284-4265
CEI 04 Taguatinga 3026-4248
CEI 07 Taguatinga 3901-6697
CEF 02 Estrutural 3465-4477

AVANÇO DE ESTUDOS

 Descrição 

Procedimento pedagógico que permite o avanço de estudos a períodos mais 
adiantados, quando assim indicarem a potencialidade do estudante, seu progresso 
nos estudos e suas condições pedagógicas de ajustamento aos períodos subsequen-
tes. Os critérios para adoção do avanço de estudos estão expressos no Art. 233 do 
Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Documento e/ou requisitos

Deve ser requerido por um professor e precisa atender os critérios esta-
belecidos no artigo 147 da Resolução 2/2020, (Alterada pela 1/2021, 2/2021 e 
3/2021) do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF)..
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Forma de prestação dos serviços 

Na própria Unidade Escolar

Setor responsável

Unidade Escolar e Coordenações Regionais de Ensino (CRE).

Endereço

Unidade Escolar de matrícula

Horário de atendimento

Na própria Unidade Escolar

Contato

Na própria Unidade Escolar

Etapas e respectivos prazos

O aluno deve estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, 
na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequen-
te. É vedado o avanço de estudos com vistas à conclusão da Educação Básica para 
atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na Educação 
Superior, ou mesmo em concursos públicos. O aluno deverá ter cursado o mínimo de 
seis meses ininterruptos após a matrícula na Instituição Educacional/Unidade Esco-
lar, podendo ser contabilizado o período cursado no ano anterior.

Consulta 

Na própria Unidade Escolar
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CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) E CENTRO DE INICIA-
ÇÃO DESPORTIVA PARALÍMPICO (CIDP)

Descrição 

O Programa Centro de Iniciação Desportiva (CID), regular e paralímpico (CIDP), 
tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte para os estudantes da rede pública 
de ensino do Distrito Federal com a oferta de práticas sistemáticas e orientadas por profes-
sor de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação, voltadas para a iniciação, 
o aperfeiçoamento e a participação em competições, como meio de educação conscien-
te, construtiva, socializadora, permanente e transformadora. Atualmente o programa está 
presente em todas as regionais de ensino e são oferecidas 19 modalidades no CID e 07 
modalidades no CIDP.

As aulas são gratuitas e acontecem no contraturno escolar, atendendo a mais de 
9.000 estudantes entre 7 e 17 anos de idade. Atendimento gratuito.

Documento e/ou requisitos

Declaração de escolaridade expedida pela Unidade Escolar

Estudantes de 7 a 17 anos

Forma de prestação dos serviços 

Os estudantes são atendimentos em espaços voltados para a prática esportiva, 
seja em unidades escolares ou em espaços públicos devidamente autorizados.

Setor responsável

Gerência de Desportos (GDESP) e Coordenações Regionais de Ensino (CRE)..
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Endereços

CRE Brazlândia Ae 05, St. Tradicional
CRE Ceilândia QNM 27, Módulo B, St. M
CRE Gama St. Central – Gama
CRE Guará Qe 38, Área Especial D, Guará II
CRE Núcleo Bandeirante AE 06 - Lotes H/N, 3ª Avenida
CRE Paranoá DF-250, km 3, Sítio Rosas Região dos Lagos
CRE Planaltina St. de Educação

CRE Plano Piloto SEPN Comércio Residencial Norte 511 C Edifício Bittar III - 
Asa Norte

CRE Recanto das Emas Qd 203 Lote 32, Av. Recanto das Emas

CRE Samambaia Lote 1 - Lj 01 1ª Avenida Sul Qs 104, Conjunto 5 - Samambaia 
Sul

CRE Santa Maria CL 114 Shopping Santa Maria Lote D 4 andar
CRE São Sebastião Av. Comercial, 2251 – Centro
CRE Sobradinho AR 9 - Sobradinho II
CRE Taguatinga QNB 01 especial área 01

Horário de atendimento

Turnos - manhã e tarde

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

Estudantes das unidades de ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Contato

Brazlândia (61) 3901-3683
Ceilândia (61) 3901-6646
Gama (61) 3901-8093
Guará (61) 3901-6657
Núcleo Bandeirante (61) 3901-4337
Paranoá (61) 3901-7552
Planaltina (61) 3901-4472
Plano Piloto/Cruzeiro (61) 3901-8150
Recanto das Emas (61) 3901-1549
Samambaia (61) 3901-7944
Santa Maria (61) 3901-6593
São Sebastião (61) 3901-8343
Sobradinho (61) 3901-4094
Taguatinga (61) 3901-8046
GEFID (61) 3901-2625
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GINÁSTICA NAS QUADRAS

Descrição

As inscrições devem ser realizadas diretamente com o professor responsável. 
Informações e contato com as Coordenações Regionais de Ensino (CRE).

Requisitos 

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (www.educacao.df.gov.br). O candidato deverá selecionar a Coor-
denação Regional de Ensino (CRE) de interesse, a modalidade, o turno e o local de 
atendimento. É necessária a inclusão do CPF no cadastro. A divulgação do resultado 
das inscrições é disponibilizada também no site da SEEDF. Após a inscrição o can-
didato deve aguardar o sorteio e, caso seja contemplado, imprimir o comprovante e 
comparecer ao polo com a documentação necessária (comprovante de inscrição, RG, 
CPF e comprovante de residência) para a homologação da matrícula.

Documentos e/ou Requisitos

A partir dos 15 anos de idade, comunidade em geral

O participante precisa apresentar o atestado médico para a prática de ativida-
des físicas

Setor Responsável

Gerência de Desportos (GDESP) e Coordenações Regionais de Ensino (CRE). 



20

Endereço

CRE Brazlândia Ae 05, St. Tradicional
CRE Ceilândia QNM 27, Módulo B, St. M
CRE Gama St. Central – Gama.
CRE Guará Qe 38, Área Especial D, Guará II
CRE Núcleo Bandeirante AE 06 - Lotes H/N, 3ª Avenida
CRE Paranoá DF-250, km 3, Sítio Rosas Região dos Lagos
CRE Planaltina St. de Educação

CRE Plano Piloto SEPN Comércio Residencial Norte 511 C Edifício Bittar III - Asa 
Norte

CRE Recanto das Emas Qd 203 Lote 32, Av. Recanto das Emas

CRE Samambaia Lote 1 - Lj 01 1ª Avenida Sul Qs 104, Conjunto 5 - Samambaia 
Sul

CRE Santa Maria CL 114 Shopping Santa Maria Lote D 4 andar
CRE São Sebastião Av. Comercial, 2251 – Centro
CRE Sobradinho AR 9 - Sobradinho II
CRE Taguatinga QNB 01 especial área 01

Horário de atendimento

Turnos - manhã, tarde e noite

Prioridades de atendimento

Estudantes a partir de 15 anos de idade e comunidade escolar.

Setor responsável

Gerência de Desporto Escolar (GEDESC) e Coordenações Regionais de Ensi-
no (CRE)

CONTATO NAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO:

Brazlândia (61) 3901-3683
Ceilândia (61) 3901-6646
Gama (61) 3901-8093
Guará (61) 3901-6657
Núcleo Bandeirante (61) 3901-4337
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Paranoá (61) 3901-7552
Planaltina (61) 3901-4472
Plano Piloto/Cruzeiro (61) 3901-8150
Recanto das Emas (61) 3901-1549
Samambaia (61) 3901-7944
Santa Maria (61) 3901-6593
São Sebastião (61) 3901-8343
Sobradinho (61) 3901-4094
Taguatinga (61) 3901-8046
GDESP (61) 3901-2625

Procedimentos para sugestões e reclamações:

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria:

1-Telefone: 162

2-Site: www.ouv.df.gov.br

3-Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Blo-
co C, Edifício Phenícia – Térreo

CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUA (CIL)

Descrição

Os Centros Interescolares de Línguas (CILs) têm como função social de-
mocratizar a oferta especializada e o acesso à aprendizagem e à aquisição de 
línguas estrangeiras. O objetivo é promover a aprendizagem/aquisição de lín-
guas estrangeiras do estudante, fomentando o desenvolvimento do seu pensa-
mento crítico e da reflexão acerca da sua identidade, de seu papel na sociedade 
e nas relações no mundo do trabalho por meio do uso ético da linguagem e da 
interação sociocultural.

O público-alvo dos CILs são estudantes do ensino regular da Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal a partir do 6º ano do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na existên-
cia de vagas remanescentes, a oferta é aberta para a comunidade em geral (Lei 
5.536/2015).
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Línguas oferecidas: inglês, espanhol, francês, alemão e japonês. É neces-
sário verificar a disponibilidade em cada unidade.

Atendimento especializado nos CILs 

Os CILs atendem a estudantes com vários tipos de deficiência (Auditiva, Visual, 
Múltipla, Transtorno do Espectro Autista, entre outras). Esses atendimentos ocorrem, 
via de regra, na sala de aula comum com acompanhamento da Sala de Recursos e/ou 
com profissionais da orientação pedagógica. Alguns CILs desenvolvem atendimentos 
especiais por meio de projetos, como o projeto com deficientes visuais, no CIL 2 de 
Brasília, e o atendimento a surdos no CIL 1 de Brasília.

Não há uma seleção específica para estudantes deficientes. Eles participam do 
mesmo processo seletivo que os demais estudantes interessados em estudar no CIL. 
As especificidades são definidas no processo pedagógico ou por informação dada pelo 
responsável ou pela escola regular.

Documentos e/ou Requisitos

Toda a documentação deve ser entregue contendo cópia e documento original.

• Certidão de Nascimento

• CPF do estudante

• Duas fotos 3X4

• Comprovante residência

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei Distrital 
nº 4.379/2009

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) atualizada em janeiro/2020, 
constando série e turno.

O responsável deverá apresentar, no ato da matrícula do estudante menor de 
idade, os seguintes documentos pessoais:

• Registro Geral (RG)

• Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

As vagas remanescentes do CIL são ofertadas à Comunidade Escolar em cro-
nograma divulgado no site da SEEDF.
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Para outras informações, acesse a Estratégia de Matrícula vigente.

Forma de prestação dos serviços

Presencial em cada CIL

Setor responsável

Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte-Educação

Telefone: 3901-3194

Horário de atendimento

Conforme funcionamento do Centro Interescolar de Línguas. CIL.

Contato

No próprio CIL.

Etapas e respectivos prazos

Verificar o cronograma de inscrições no site da SEEDF.

Consulta

Nos CILs ou no site da SEEDF

Endereços/Telefones/Línguas oferecidas

Os endereços podem ser visualizados no site (http://www.educacao.df.gov.br/cil-2/)

Asa Norte SHCGN 711, Área Especial s/n 3901-7604 Inglês, Espanhol, Francês

Asa Sul SGAS 907/908, Módulo 25/26
3901-7613/
3901-7619

Inglês, Espanhol, Francês e 
Alemão

Brazlândia Quadra 2, Área Especial 7
3901-3671/
3901-6630

Inglês, Espanhol e Francês
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Ceilândia QNM 13, Área Especial 
(Ceilândia Sul)

3373-2923/
3901-3746 

Inglês, Espanhol, Francês e 
Japonês

Gama Setor Central, Praça 2, 
Entrequadras 16/18 AE

3901-8111/
3901-8053

Inglês, Espanhol, Francês e 
Japonês

Guará QE 7, Lote AE
3901-3697/
3381-6123/
3901-4436

Inglês, Espanhol e Francês

Núcleo 
Bandeirante

Setor Tradicional, 3ª Avenida, 
AE 4, Praça Oficial 4/2 3386-4079 Inglês e Espanhol

Paranoá DF-250, km 3, Região dos 
Lagos, Sítio Rosas 3901-7548 Inglês, Espanhol, Francês e 

Japonês

Planaltina Setor Residencial Leste, 
Quadras 3 e 4, Lote H 3901-2225 Inglês, Espanhol e Francês

Recanto das 
Emas

Avenida Monjolo, Quadra 306, 
Área Especial 3332-5260 Inglês, Espanhol, Francês e 

Japonês

Riacho Fundo QS 02 Lote A AE (prédio da 
Escola Classe Verde) Inglês e Espanhol

Riacho Fundo II QN 14, Conjunto D, Lote A 3333-4654 Inglês e Espanhol

Samambaia 
Norte

QN 407, Bloco G 3083-5005 Inglês e Espanhol

Santa Maria CL 114, Conjunto D, 4º Andar, 
Santa Maria Shopping 3901-6597 Inglês, Espanhol e Francês

São Sebastião
Setor Tradicional, Rua 1, 
Número 101, CEF Cerâmica 
São Paulo

3901-5549 Inglês, Espanhol e Francês

Sobradinho Quadra 11, Área Reservada 1
3901-4099/
3901-4096

Inglês, Espanhol, Francês e 
Japonês

Taguatinga QSB 2, Área Especial 3/4
3901-6771/
3351-1283

Inglês, Espanhol, Francês e 
Japonês

 
CERTIFICAÇÃO ENCCEJA

Descrição 

Emissão de certificado de conclusão de Ensino Médio, declaração de conclu-
são e/ou Histórico Escolar de Ensino Fundamental ou Médio aos candidatos que 
tenham obtido pontuação exigida no Exame Nacional para a Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adultos (Ennceja).

Documento e/ou requisitos

Ir a uma Unidade Escolar Certificadora, constante em portaria específica, de-
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finida anualmente e divulgada no site da Secretaria de Educação (www.educacao.
df.gov.br), levando documento de identidade e CPF originais.

Forma de prestação dos serviços 

Presencial.

Setor responsável

Escola Certificadora do Encceja (emissão do certificado ou declaração)

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino – DINE (orientações 
sobre normas para registro e certificação)

Diretoria de Avaliação – DIAV (Acompanhamento do Exame, Publicação de 
UEs certificadoras)

Endereço

Unidades Escolares Certificadoras

Horário de atendimento

Conforme horário da Secretaria da Unidade Escolar Certificadora

Contato

Na própria Unidade Escolar Certificadora

Etapas e respectivos prazos

Ter realizado o Encceja nos termos da Portaria normatizadora do respectivo ano.

Consulta 

Na própria Unidade Escolar Certificadora ou nas Coordenações Regionais de Ensi-
no/UNIPLAT
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CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO VIA ENEM (PERÍODO ENTRE 
2009 E 2016) OU ENCCEJA

Descrição 

Emissão de certificado de conclusão, declaração e/ou histórico escolar de Ensino 
Médio aos candidatos que tenham obtido pontuação exigida no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), referente aos anos em que o exame era utilizado para fins de conclu-
são do ensino médio, isto é, entre 2009 e 2016, ou que tenham obtido pontuação exigida 
no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

A quem se destina:

Candidatos aprovados no ENEM, realizado entre 2009 e 2016, que buscam 
o certificado de Ensino Médio e candidatos aprovados no ENCCEJA que buscam o 
certificado de Ensino Médio ou a declaração de proficiência do Ensino Fundamental.

Locais e formas de acesso ao serviço:

Unidades Escolares Certificadoras https://www.educacao.df.gov.br/certifica-
cao-do-encceja-2019/

Documento e/ou requisitos

Ir a uma Unidade Escolar Certificadora, constante em portaria específica, definida 
anualmente e divulgada no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (www.educa-
cao.df.gov.br), levando documento de identidade e RG, CPF e boletim expedido pelo Inep.

Forma de prestação dos serviços 

Presencial

Setor responsável

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino – DINE
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Diretoria de Avaliação - DIAV

Endereço

Unidade Escolar Certificadora

Horário de atendimento

Conforme horário da Unidade Escolar Certificadora

Contato

Na própria Unidade Escolar Certificadora

Procedimentos para atender, receber e responder as suges-
tões e reclamações:

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria:

Telefone 162;

Site: www.ouv.df.gov.br

Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Blo-
co C, Edifício Phenícia – Térreo.

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera:

Serviço oferecido em cada unidade escolar

Etapas e respectivos prazos

Ter realizado o Enem nos termos da Portaria normatizadora do respectivo ano.

Consulta 

Na própria Unidade Escolar Certificadora do ENEM (conforme o ano)
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CRECHES

Descrição 

A Educação Infantil – Etapa Creche é ofertada em Unidades Escolares da Rede 
Pública de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras da Secretaria de Estado 
de Educação do Distrito Federal - SEEDF, divididas em Bebês I e II e Crianças Bem 
Pequenas I e II, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As Ins-
tituições Educacionais Parceiras – IEPs ampliam a oferta do atendimento por meio 
da celebração de convênios ou termos de fomento e colaboração a partir de chama-
mento público.

A quem se destina:

De acordo com o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infan-
til – Etapa Creche em Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições 
Educacionais Parceiras, a oferta em creche se destina ao atendimento das crianças de 
0 até 3 (zero até três) anos completos ou a completar até 31/03 (trinta e um de março) 
do ano em questão, e em pré-escola para crianças de 4 e 5(quatro e cinco) anos com-
pletos ou a completar até 31/03 (trinta e um de março) em questão, conforme a Reso-
lução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF.

Procedimentos/Documento e/ou requisitos

1 - Inscrição

A inscrição para atendimento na etapa creche da educação infantil deverá ser 
realizada pelo responsável legal por meio da Central de Atendimento ao Cidadão - 
Central 156, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, domingos 
e feriados, das 8h às 18h. No ato da inscrição, o responsável legal deverá indicar a 
região/sub-região para a qual deseja pleitear a vaga, sendo permitida a inscrição para 
uma única região/sub-região, bem como informar os critérios de prioridade de aten-
dimento que possui, respeitando o previsto no documento Estratégia de Matrícula 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal e no Manual de Procedimentos para 
Atendimento à educação infantil – etapa Creche em Unidades Escolares da Rede Pú-
blica de Ensino e em Instituições Educacionais Parceiras. A partir da demanda gerada 
na Central 156, a matrícula nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino que 
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ofertam creche, turmas para bebês I e II, e crianças bem pequenas I e II será feita na 
própria unidade escolar, conforme calendário formulado pela Subsecretaria de Pla-
nejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV e divulgado nas Coordenações 
Regionais de Ensino - CRE em variados tipos de mídias e informativos.

2 - Validação

Para a validação da inscrição, segundo o referido Manual, é necessário que 
o responsável legal compareça à Unidade Regional de Planejamento Educacional e 
Tecnologia na Educação – UNIPLAT, localizada na Coordenação Regional de Ensino 
– CRE, conforme a região/sub-região indicada, em qualquer dia útil do mês, portando 
cópia e original dos seguintes documentos:

1- Certidão de Nascimento ou documento de identificação da criança com foto;

2- CPF do responsável legal;

3- Carteira de Identidade do responsável legal;

4- Comprovante de residência do responsável legal;

5- Documentos que comprovem os critérios de prioridade para o atendimento 
constante no Quadro 01 do Manual.

No ato da validação, o responsável legal deverá comprovar os critérios infor-
mados no momento da inscrição realizada por meio da Central de Atendimento ao Ci-
dadão - Central 156. A documentação será utilizada para comprovação dos “Critérios 
de Prioridade para o Atendimento”, na confirmação da pontuação atribuída à criança 
no Sistema de Gestão Escolar i-Educar.

É de responsabilidade das Unidades Regionais de Planejamento Educacional 
e Tecnologia na Educação - UNIPLAT, na ocasião da validação, mediante a documen-
tação apresentada, a conferência das informações prestadas pelo responsável legal 
na inscrição, bem como as alterações, quando necessárias, como também o zelo 
pelos dados que serão inseridos no Sistema i-Educar.

A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade do responsável 
legal, estando sujeitos às penalidades previstas nas esferas civil e penal.

A UNIPLAT deverá recolher cópias dos documentos apresentados no ato da 
validação, com a finalidade de compor o dossiê da criança. Ao término da validação 
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da inscrição a UNIPLAT deverá entregar o comprovante extraído do Sistema i-Educar, 
àquele que no ato da validação representar a criança.

Importante

- Não será validada a inscrição da criança caso o responsável não entregue 
todos os documentos descritos acima à UNIPLAT. Nesse caso, não será atribuída 
pontuação à criança e sua inscrição ficará registrada no Sistema I-Educar com o sta-
tus de Pendente;

- A validação da inscrição poderá ainda ser realizada por pessoa autorizada por 
meio de procuração e portando os documentos originais;

- O responsável legal que desejar alterar a região/sub-região pretendida, de-
verá comparecer à UNIPLAT da nova região/sub-região de interesse, a qualquer mo-
mento, de posse dos documentos listados anteriormente.

Forma de prestação dos serviços

(presencial, telefone, internet)

1- Em Instituições Educacionais Parceiras - IEPs, por meio de Termo de Cola-
boração, com Organizações da Sociedade Civil - OSC, sendo o atendimento presen-
cial em tempo integral de 10 horas/diárias;

2- Em unidades escolares públicas, preferencialmente, em período integral de 
10 h/diárias ou período parcial de 5h/diárias (de acordo com Estratégia de Matrícul 
da SEEDF).

Setor responsável

Uniplat/CRE

Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB

Diretoria de Educação Infantil - DIINF

Gerência de Atenção às Instituições Parceiras

Gerência de Atenção às Unidades Públicas
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Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV

Diretoria de Acompanhamento - DIAC

Gerência de Suporte e Oferta às Instituições Educacionais Parceiras - 
GINP

Coordenações Regionais de Ensino - CRE

Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia na Edu-
cação - UNIPLAT

Endereço

• CEPIs: 59 unidades* 

• Instituições Educacionais Parceiras (prédio próprio): 66 unidades*

• Unidades Escolares Públicas que atendem Educação Infantil - creche: 
07 unidades escolares

CRE Unidade Escolar

Plano Piloto CEI 01 de Brasília

Gama

CAIC Carlos Castello Branco
JI 02 do Gama
JI 04 do Gama
JI 05 do Gama
CEI 01 do Gama

Taguatinga CEI 06 de Taguatinga
CAIC Carlos José Moura

Brazlândia CEI 03 de Brazlândia
CEI 02 de Brazlândia

Núcleo Bandeirante CEI 01 Candangolândia
CAIC Juscelino Kubitschek

Santa Maria CAIC Alberto Sabin
CEI 416 Santa Maria

Paranoá
EC Capão Seco
CEF Jardim II
EC Sussuarama

Veja endereço das escolas
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Horário de atendimento

Unidades Escolares Públicas:

Período parcial - atendimento de 5h diárias

Horários: 7h30 às 12h30 ou de 13h às 18h

Integral: a depender do horário de funcionamento de cada Unidade escolar,

preferencialmente por 10h diárias.

Contato

Coordenações Regionais de Ensino 
Link: https://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/

Instituição Educacional Parceira:

Período integral - atendimento de 10h diárias

Horários de 7h às 17h ou de 7h30 às 17h30, a depender da organização de 
cada Instituição Educacional Parceira.
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Quadro 01: Critérios de Prioridade para o Atendimento

CRITÉRIO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO
DOCUMENTOS
COMPROBATÓ-

RIOS
MÃE
TRABALHADORA
OU
RESPONSÁVEL
LEGAL
TRABALHADOR
(caso o 
responsável
legal não seja a 
mãe,
deve – se 
comprovar a
guarda)

Criança cuja mãe/pai 
ou responsável legal é 
trabalhador formal ou 
informal.

até 1 salário mínimo 25 Para trabalho formal:
Carteira de Trabalho 
e Previdência Social 
atualizada ou Último 
Contracheque;

Para trabalho informal/
Autônomo:
Declaração de 
próprio punho, com 
reconhecimento de firma. 
(modelo padrão anexo)

acima de 1 salário
mínimo até 2 

salários
mínimos

20

acima de 2 salários
mínimos e até 4
salários mínimos

15

acima de 4 salários
mínimos 10

BAIXA RENDA

Criança cuja família 
participa de algum 
programa de assistência 
social.

20

Cartão com o NIS 
(Número de Identificação 
Social) – Inscrição no 
Cadastro Único para 
programas sociais do 
Governo Federal ou 
do Distrito Federal e o 
último extrato bancário 
atualizado.

MEDIDA 
PROTETIVA3

• Criança em situação 
de vulnerabilidade 
social.
• Criança em situação 
de acolhimento 
institucional.
• Mãe em situação de 
violência doméstica e 
familiar.(3)

20

Declaração ou outro 
documento expedido 
pelos órgãos do Poder 
Judiciário.

Requisição de serviços 
assinada pelo colegiado 
do Conselho Tutelar

RISCO
NUTRICIONAL

Criança em qualquer 
situação em que 
há presença de 
fatores, condições 
ou diagnósticos que 
possam afetar o estado 
nutricional do indivíduo.

20
Declaração da Secretaria 
de Estado de Saúde do 
Distrito Federal.

MÃE 
ADOLESCENTE

Criança cuja mãe 
é adolescente, de 
acordo com o art. 2º 
do ECA Considera-
se criança, para os 
efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos 
de idade incompletos, 
e adolescente aquela 
entre doze e dezoito 
anos de idade.

05
Documento de 
identificação civil que 
conste foto

3Com base no Art. 1º da Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006, que “cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher [...]”.
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Quadro 02: Critério de Bonificação

CRITÉRIO ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS

TEMPO DE
INSCRIÇÃO

Criança que a cada ano 
completo, contado a partir da 
data de efetivação da inscrição, 
ficar aguardando o surgimento 
de vaga e o encaminhamento 
para a matrícula.

05

Registro de permanência 
no Sistema I-Educar. A 
pontuação será atribuída 
automaticamente.

Subentende-se por 
“permanência” o tempo que 
a criança fica inscrita no 
Cadastro de Solicitação de 
Vagas da SEEDF sem ser 
contemplada com a vaga.

Disponível em:

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/manual_procedimen-
to_creche.pdf

Informações complementares

RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PARCEIRAS 
2022

MANTENEDORA INSTITUIÇÃO
BRAZLÂNDIA

1 CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO TIA 
ANGELINA CEI TIA NAIR/ UNIDADE III

2 CONGREGAÇÃO IRMÃS OBLATAS DO 
MENINO JESUS

JARDIM DE INF. MENINO 
JESUS

3 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA 
- ABE CEPI AROEIRA

4 ASSOCIAÇÃO BENEF. CORAÇÃO DE 
CRISTO - COCRIS CEPI FLAMBOYANT

5 INSTITUTO APOIO DESENV HUMANO - 
ÉDEN CEPI SAGUI

CEILÂNDIA

6 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CENTRO COMUNITÁRIO 
DA CRIANÇA - MATRIZ

7 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CENTRO COMUNITÁRIO 
DA CRIANÇA - CÉLULA I
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8 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CENTRO COMUNITÁRIO 
DA CRIANÇA - CÉLULA II

9 CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA CENTRO COMUNITÁRIO 
DA CRIANÇA - CÉLULA III

10 COMUN EVANGÉLICA CONF LUTERANA 
DE BRASÍLIA

CENTRO SOCIAL LUT 
CANTINHO DO GIRASSOL

11 SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO CRECHE FREDERICO 
OZANAM

12 INSTITUTO PAZ E VIDA INSTITUTO PAZ E VIDA

13 CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI ESTRELA DO 
CERRADO

14 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORAÇÃO DE CRISTO CEPI IPÊ AMARELO

15 CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO
TIA ANGELINA CEPI FLOR DE PEQUI

16 INSTITUTO PAZ E VIDA CEPI IPÊ BRANCO

17 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EVANGÉLICA - ABE CEPI SEMPRE VIVA

18 INSTITUTO APOIO DESENV
HUMANO - ÉDEN CEPI JASMIM

19 LAR EDUCANDÁRIO N SENHORA
MONTSERRAT CEPI CAPIM DOURADO

20 OBRA DE ASSISTÊNCIA E À
SOCIEDADE CEPI PAPAGAIO

GAMA

21 OAPNB PADRENATELE BATESE C. CONV. EDUC INFANTIL 
N Sra CARMO

22 OBRA DAS FILHAS DO AMOR JESUS 
CRISTO

OBRA FILHAS AMOR 
JESUS CRISTO MENINO 

JESUS – CCEIDES

23 OBRA ASSIST INFÂNCIA E A SOCIEDADE - 
OASIS

CRECHE TOCANDO O 
MUNDO

GUARÁ

24 ASSOC. APOST DAS IRMÃS 
MENSAGEIRAS

CRECHE SORRISO DE 
MARIA

25 ASSOC. MORADORES PROJ.LÚCIO COSTA ASS. MORADORES PROJ.
LÚCIO COSTA

26 CRECHE RENASCER CRECHE RENASCER TIO 
PEDRO

27 ASSOCIAÇÃO BENF CRISTÃ PROMOT 
DESENV INTEG

ABC PRODEIN – CRECHE 
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

28 CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 CRECHE COMUNITÁRIA 
DA QE 38
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29 CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI LOBO GUARÁ
NÚCLEO BANDEIRANTE

30 INSTITUTONAIR VALADARES CRECHE NAIR 
VALADARES - INAV

31 CENTRO C ASSISTÊNCIA 
CANDANGOLÂNDIA CANTINHO DE VOCÊ

32 INSTITUTO APOIO DESENV HUMANO - 
ÉDEN

INST APOIO DESENV 
HUMANO - ÉDEN

33 CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA CANTINHO DA PAZ - UNID 
III

34 INSTITUTO INTEGRIDADE CRECHE IRMÃ ELVIRA

35 LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI LAR DAS CRIANÇAS LUIZ 
HERMANI

36 CASA DA MÃE PRETA DO BRASIL CASA DA MÃE PRETA DO 
BRASIL

37 LAR EDUCANDÁRIO N SENHORA 
MONTSERRAT

LAR EDUCANDÁRIO N 
SENHORAMONT SERRAT

PARANOÁ

38 CONGREGAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA CONGREGAÇÃO
SÃO JOÃO BATISTA

39 CENTRO COMUNITÁRIO TIA ANGELINA CENTRO EDUC INFANTIL 
TIA NAIR - UNID I

40 SMALDONE CENTRO DE EDUCAÇÃO 
SÃO FILIPPOSMALDONE

41 ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
PLANALTINA

42 HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO HOTELZINHO SÃO 
VICENTE DE PAULO

43 CRECHE MAGIA DOS SONHOS CRECHE MAGIA DOS 
SONHOS

44 HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO CRECHE IRMÃ DULCE
45 CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI JATOBÁ
46 HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO CEPI PEQUIZEIRO

47 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORAÇÃO DE CRISTO - COCRIS CEPI CANÁRIO DA TERRA

PLANO PILOTO/ CRUZEIRO

48 CASA DO PEQUENO POLEGAR CASA DO PEQUENO 
POLEGAR

49 CASA DA CRIANÇA PÃO DE SANTO 
ANTONIO

CASA DA CRIANÇA PÃO 
DE SANTO ANTONIO

50 CENTRO COMUNITÁRIO TIA ANGELINA CENTRO COMUNITÁRIO 
TIA ANGELINA
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51 CRECHE PIONEIRA DA VILA PLANALTO CRECHE PIONEIRA DA 
VILA PLANALTO

52 CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO CRECHE SÃO VICENTE DE 
PAULO

53 CASA DE ISMAEL ESCOLA INFANTIL CASA 
DE ISMAEL

54 CASA DO CANDANGO CASA DO CANDANGO

55 ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA SÃO JOÃO BATISTA DE 
JERUSALÉM

56 ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA SÃO JOÃO BATISTA DE 
JERUSALÉM

57 GRUPO FRATERNIDADE CÍCERO PEREIRA GRUPO FRATERNIDADE 
CÍCERO PEREIRA

58 CONGREGAÇÃO Sta DOROTÉA DO BRASIL AÇÃO SOCIAL PAULA
FRASSINETTI

59 CASA DE ISMAEL LAR DA CRIANÇA CEPI OLHOS DÁGUA
60 CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI PERDIZ
61 ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA CEPI JACARANDA

62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORAÇÃO DE CRISTO - COCRIS CEPI PAPAGAIO

RECANTO DAS EMAS

63 ASSOC. BENEF CORAÇÃO DE CRISTO - 
COCRIS

ASSOC. BENEF CORAÇÃO 
CRISTO COCRIS

64 PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRÓ VIDA PRÓ VIDA CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

65 INST. APOIO DES. HUMANO - EDEN CEPI QUERO-QUERO

66 ASSOC. BENEFICENTE CORAÇÃO DE 
CRISTO-COCRIS CEPI BEIJA-FLOR

67 LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA 
MONT SERRAT CEPI ARARA CANINDÉ

68 ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CEPI SABIÁ DO CAMPO

69 CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ED. INFANTIL 
PELICANO

SAMAMBAIA

70 ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA MÃE DOS 
HOMENS

CIEI NOSSA Sra MÃE DOS 
HOMENS

71 ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ ASSOCIAÇÃO MARIA DE 
NAZARÉ

72 SOC ESPÍRITA EDUCAÇÃO MENOR
SEMENTE LUZ

SOC ESPÍRITA EDUCAÇÃO
MENOR SEMENTE LUZ
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73 LAR ASSIS. MARIA NAZARÉ CRECHE LAR 
MARIA

LAR ASSIS. MARIA 
NAZARÉ CRECHE LAR 

MARIA – LAMANA

74 PROJETO SÓCIO EDUCATIVO SANTA 
LUZIA

PROJETO SÓCIO EDUC 
SANTA LUZIA

75 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA AFMA - AÇÃO SOCIAL 
COMUNITÁRIA

76 ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CRECHE PASTOR
FRANCISCO MIRANDA

77 CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL TIA 
ANGELINA CEPI IPÊ ROSA

78 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA CEPI JURITI
79 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA - AFMA CEPI ANDORINHA

80 SOC ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR 
CASA DO CAMINHO CEPI CALIANDRA

81 INSTITUTO PAZ E VIDA CEPI TAMANDUÁ 
BANDEIRA

82 LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA 
MONT SERRAT CEPI JABUTI

83 INSTITUTO APOIO DESENV HUMANO - 
ÉDEN CEPI MANDACARU

84 INST. APOIO DESENV HUMANO - ÉDEN CEPI ONÇA PINTADA
85 CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI PAINEIRA
86 ASS CRUZ DE MALTA CEPI IPÊ ROXO

87 LAR EDUCANDÁRIO NOSSA
SENHORA MONTSERRAT CEPI SUCUPIRA

88 ASS CRUZ DE MALTA CEPI PICA-PAU BRANCO

89 ASSOC. BENEF CORAÇÃO DE
CRISTO - COCRIS CEPI MANGABEIRA

90 ASSOC. BENEF CORAÇÃO DE
CRISTO - COCRIS CEPI CAPIM ESTRELA

91 ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CEPI CUTIA
92 ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CEPI ANGICO

93 INSTITUTO PAZ E VIDA CEPI RAPOSA DO 
CERRADO

94 AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA – AFMA CEPI ALGODÃO DO 
CERRADO

95 CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL TIA 
ANGELINA CEPI BAMBU

96 HOTELZINHO SÃO VICENTE DE PAULO CEPI AZULÃO
97 ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CEPI PERIQUITO
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98 LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA 
MONTSERRAT CEPI BEM-TE-V

SANTA MARIA

99 OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATELLE 
BATTEZZE

CC E EDUC INFANTIL 
SAGRADA FAMÍLIA

100 OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATELLE 
BATTEZZE MÃE DA PROVIDÊNCIA

ASSOC. BENEFICENTE CORAÇÃO DE 
CRISTO-COCRIS CEPI CURIÓ

INST. APOIO DES. HUMANO - EDEN CEPI BURITI
CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI ANGELINS

CRECHE RENASCER TIO PEDRO CEPI CORUJINHA DO 
CERRADO

ASSOC. BENEFICENTE EVANGÉLICA - ABE CEPI ARARAÚNA
SÃO SEBASTIÃO

LAR EDUC N Sra MONT SERRAT INSTITUTO EDUC DON 
LEOLINO IRMÃ CECÍLIA

OBRA DE ASSIST A INFÂNCIA SOCIEDADE 
- OASIS

OBRA DE ASSIS INFÂNCIA
SOCIED - OASIS

SOBRADINHO
INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA PARA

O DESENVOLV HUMANO
INST VITÓRIA RÉGIA P/

O DESENVOLV HUMANO
CASA DE ISMAEL CEPI FLOR DE LIS

INSTIT EDUCACIONAL PINTANDO O SETE INSTIT EDUCACIONAL
PINTANDO O SETE

ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA CEPI JOÃO DE BARRO
INSTITUTO DE APOIO AO 

DESENVOLVIMENTOHUMANO – EDEN CEPI CANELA DE EMA

INSTITUTO VITÓRIA RÉGIA PARA
O DESENVOLV HUMANO CEPI ARAÇA MIRIN

TAGUATINGA

SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO 
MENOR CASA DO CAMINHO

SOC ESPÍRITA DE AMPARO 
AO MENOR CASA DO 

CAMINHO
SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO ESCOLINHA BEIJA FLOR

LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO CRECHE SONHO DE 
CRIANÇA- (AE 4) UNID. I

LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO CRECHE SONHO DE 
CRIANÇA- (AE37) UNID. II

CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA CANTINHO DA PAZ UNID. I
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA CANTINHO DA PAZ UNID. II
SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO ESCOLA FLOR DE LIZ
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ASSOCIAÇÃOBENEFICENTE
EVANGÉLICA - ABE CEPI SABIÁ LARANJEIRA

ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA CEPI ROSA DO CERRADO
LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO CEPI MACAÚBA

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA – AFMA CEPI JEQUITIBA

RELAÇÃO DAS UNIDADES PÚBLICAS QUE ATENDEM A 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 2022

CRE Unidade Escolar
CRE - Plano Piloto CEI 01 DE BRASÍLIA

CRE- Gama JI 02 DO GAMAJI 05 DO GAMA JI 06 DO GAMA
CRE - Brazlândia CEI 02 DE BRAZLÂNDIA
CRE - Paranoá EC CAPÃO SECOCEF JARDIM I

Contato

Escolas/Instituições Educacionais Parceiras

Gerência de Suporte e Oferta às Instituições Educacionais Parceiras-GINP

E-mail: diac.suplav@edu.se.df.gov.br -

Telefones: (61) 3901- 3214

Endereço: SBN, Qd.2, Ed.Phenícia, Bloco C, 11o Andar.

Diretoria de Acompanhamento da Oferta Educacional - DIOFE

E-mail: diofe@edu.se.df.gov.br

Telefone: (61) 3901-3214

Endereço: SBN, Qd.2, Ed.Phenícia, Bloco C, 11o Andar

Diretoria de Educação Infantil - DIINF

E-mail: diinf.subeb@edu.se.df.gov.br

Telefone: (61) 3901-3275 e 3901-3276

Endereço: SBN, Qd.2, Ed.Phenícia, Bloco C, 6o Andar
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Coordenações Regionais de Ensino

Escolas/Instituições Educacionais Parceiras

Brazlândia: creche.brazlandia@edu.se.df.gov.br

Ceilândia: creche.ceilandia@edu.se.df.gov.br

Gama: creche.gama@edu.se.df.gov.br

Guará: creche.guara@edu.se.df.gov.br

Núcleo Bandeirante: creche.nb@edu.se.df.gov.br

Paranoá: creche.paranoa@edu.se.df.gov.br

Planaltina: creche.plan@edu.se.df.gov.br

Plano Piloto: creche.pp@edu.se.df.gov.br

Recanto das Emas: creche.remas@edu.se.df.gov.br

Samambaia: creche.samambaia@edu.se.df.gov.br

Santa Maria: creche.stamaria@edu.se.df.gov.br

São Sebastião: creche.ss@edu.se.df.gov.br

Sobradinho: creche.sobradinho@edu.se.df.gov.br

Taguatinga: creche.taguatinga@edu.se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

A CRE indica os respectivos prazos e entra em contato com o responsável para 
a realização da matrícula.

Consulta

(andamento do serviço solicitado)

Site da Secretaria de Educação do Distrito Federal

https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/matricula/internet/creche_nova/consulta_creche.php
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UNIPLAT/CRE 

Disponível no link:

http://www.se.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/

Site da Secretaria de Educação do Distrito Federal: educacao.df.gov.br

CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO, ALTERAÇÃO DE
ATOS DE REGULAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS
OFERTANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL
E EDUCAÇÃO ESPECIAL

Descrição

Credenciamento, recredenciamento, alteração de atos de regulação das insti-
tuições de ensino privadas ofertantes da educação básica e modalidades. (Educação 
Básica: Educação Infantil; Ensino fundamental; Ensino médio. Modalidades: Educa-
ção Profissional e Tecnológica; Educação a Distância.), vinculadas ao Sistema de 
Ensino do Distrito Federal. A Instrução e Análise Processual dos atos de regulação 
estão descritos na Resolução nº2/2020-CEDF.

A quem se destina:

Instituições de ensino privadas ofertantes da educação infantil, ensino funda-
mental e educação especial, vinculadas ou que desejam integrar ao Sistema de En-
sino do Distrito Federal.

Documento e/ou requisitos

Para acessar os serviços o cidadão deverá observar o disposto na Resolução 
nº 2/2020-CEDF e preencher o requerimento de autuação de processo. Nesse con-
texto, o requerimento de autuação de processo e demais documentos solicitados 
devem ser apresentados presencialmente na Gerência para conferência.

Site da SEEDF: links dos requerimentos:

Credenciamento:

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/01-Requerimento-pa-
ra-Credenciamento.pdf
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Recredenciamento:

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/02-Requerimento-pa-
ra-Recredenciamento.pdf

Novo Credenciamento:

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/03-Requerimento-pa-
ra-Novo-Credenciamento.pdf

Autorização de Etapas, Modalidades e/ou Cursos:

http://www.educacao.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/04-Requerimento-para-
-Autorizacao-de-EtapasModalidades-Cursos.pdf

Alteração dos Atos de Regulação

http://www.educacao.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/05-Requerimento-para-
-Alteracao-dos-Atos-de-Regulacao.pdf

Aprovação de Documentos Organizacionais e Abertura de Polo de Apoio 
Presencial:

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/06-Requerimento-pa-
ra-Aprovacao-de-Doc.-Organ.-e-Abertura-de-Polo.pdf

Salienta-se, que o requerimento para deliberação de ato de regulação, deve vir 
acompanhado dos documentos previstos na Resolução nº 2/2020 - CEDF (disponível 
no site: http://cedf.se.df.gov.br conforme cada pleito.

Etapas e respectivos prazos

Resolução nº 2/2020 - CEDF determina o prazo de 60 (sessenta) dias, prorro-
gável por mais 60 (sessenta) dias para análise e instrução do processo na Gerência 
de Instrução Processual.

Forma de prestação dos serviços

Endereço eletrônico: gipro.suplav@edu.se.df.gov.br

Contato: (61) 3901 3217

Presencial: SBN Quadra 02, Bloco C, 9º andar, Edifício Phenícia - Asa Norte
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Setor responsável

Gerência de Instrução Processual - GIPRO

SBN Quadra 02, Bloco C, 9º andar, Edifício Phenícia - Asa Norte

Informações a cerca dos trâmites e diligências processuais 
para o email

gipife.dine@edu.se.df.gov.br

Horário de atendimento 

No horário de atendimento: Matutino: 08h às 12h / Vespertino: 13h às 17h.

Prioridade de atendimento

Os atendimentos são agendados pelo e-mail: gipro.suplav@edu.se.df.gov.br

Documentos necessários

Relação de documentos constantes no art. 217 da Resolução nº2/2020-CEDF;

Contato

Endereço eletrônico: gipro.suplav@edu.se.df.gov.br

Contato: (61) 3901 3217

Presencial: SBN Quadra 02, Bloco C, 9º andar, Edifício Phenícia - Asa Norte

Procedimentos para atender, receber e responder as 
sugestões e reclamações

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria:

Telefone 162
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Site: www.ouv.df.gov.br

Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco 
C, Edifício Phenícia - Térreo, Brasília – DF

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera

Os atendimentos são agendados pelo e-mail: gipife.dine@edu.se.df.gov.br

CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO 
DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS OFERTANTES DA 
ETAPA DO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCA-
ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PRESENCIAL E NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Descrição

Credenciamento, recredenciamento, autorização de etapas, modalidades e 
cursos, autorização de polo de apoio presencial e alteração de atos de regulação e 
aprovação dos documentos organizacionais das instituições educacionais privadas 
ofertantes da etapa do ensino médio, educação profissional e educação de jovens e 
adultos, presencial e na modalidade de educação a distância, vinculadas ao Sistema 
de Ensino do Distrito Federal. A Instrução e análise processual dos atos de regulação 
estão descritos na Resolução nº2/2020-CEDF.

A quem se destina

Instituições Educacionais privadas ofertantes da etapa do ensino médio, edu-
cação profissional e educação de jovens e adultos, vinculadas ou que desejam inte-
grar ao Sistema de Ensino do Distrito Federal.

Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço

Para acessar os serviços o cidadão deverá observar o disposto na Resolução 
nº2/2020-CEDF e preencher requerimento de autuação de processo. Nesse contex-
to, o requerimento de autuação de processo deve ser enviado ao email gepa.suag@
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se.df.gov.br. Observa-se a necessidade dos documentos serem enviados digitaliza-
dos, em arquivos distintos, denominados conforme consta no requerimento, formato 
“retrato”. A digitalização deve garantir o mínimo de qualidade entre o arquivo digital 
gerado e o documento original, levando em consideração suas características físicas, 
estado de conservação e finalidade de uso do arquivo digital.

Após a digitalização, o documento deve ser submetido ao OCR (Optical Cha-
racter Recognition).

Seguem links dos requerimentos:

• Credenciamento:http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uplo-
ads/2018/02/01-Requerimentopara-Credenciamento.pdf

• Recredenciamento:http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uplo-
ads/2018/02/02- Requerimento-para-Recredenciamento.pdf

• Credenciamento:http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uplo-
ads/2018/02/03- Requerimento-para-Novo-Credenciamento.pdf

• Autorização de Etapas, Modalidades e/ou Cursos:http://www.educacao.
df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/04-Requerimento-para-Autoriza-
cao-de-Etapas-Modalidades-Cursos.pdf

• Alteração dos Atos de Regulação:http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/02/05-Requerimento-para-Alteracao-dos-Atos-
-de-Regulacao.pdf

• Aprovação de Documentos Organizacionais e Abertura de Polo de Apoio

• Presencial:http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uplo-
ads/2018/02/04-Requerimento-paraAutorizacao-de-Etapas-Modalidades-
-Cursos.pdf

• Salienta-se, que o requerimento para deliberação de ato de regulação, 
deve vir acompanhado dos documentos previstos na Resolução nº 2/2020 
- CEDF (disponível no site: http://cedf.se.df.gov.br) conforme cada pleito.

Custo

Atendimento gratuito.
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Locais e formas de acesso ao serviço

Encaminhamento do requerimento para autuação de processo para o e-mail: 
gepa.suag@se.df.gov.br.

Informações a cerca dos trâmites e diligências processuais para o e-mail: 
gipemp.dine@edu.se.df.gov.br

Horário de atendimento

Matutino: 08h às 12h Vespertino: 13h às 17h

Documentos necessários:

Relação de documentos constantes nos Art. 217 e Art. 233 da Resolução nº2/
2020-CEDF, conforme o caso.

Procedimentos para atender, receber e responder as 
sugestões e reclamações

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria:

Telefone 162

Site: www.ouv.df.gov.br

Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco 
C, Edifício Phenícia - Térreo, Brasília – DF

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera

Os atendimentos são agendados pelo email: gipemp.dine@edu.se.df.gov.br

DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES (REDE PRIVADA)

Descrição

Prestação de informações legais sobre a vida escolar do estudante matriculado 
na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Os direitos dos estudantes estão ex-
pressos no artigo 306 do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
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Os deveres dos estudantes estão expressos no artigo 307 do Regimento da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Disponível no link

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/RegimentoSEE-
DF-COMPLETO-FINAL.pdf

Documento e/ou requisitos

Os direitos e deveres do/da estudante estão previstos nos artigos 306 e 307 
do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF, Portaria nº 15/SEEDF, de 
11/02/2015, republicada no DODF nº 41, de 27/02/2015, pág. 06-25; alterada pela 
Portaria nº 180/SEEDF, de 30 de maio de 2019.

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (da Unidade Escolar, disponível no site da SEEDF)

• Internet (e-mail da Unidade Escolar, disponível no site da SEEDF)

• Presencial (no horário de funcionamento da secretaria da Unidade Escolar)

Setor responsável

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - DINE

Endereço

SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte – Brasília (GSPR)

Horário de atendimento

Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h

Contato

(61) 3901-3259 | gspu.dine@edu.se.df.gov.br
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Etapas e respectivos prazos

A ser informado, conforme o caso

Consulta 

Na Gerência responsável (Gerência da DINE)

(61)  3901-3259 - GSPU | gspu.dine@edu.se.df.gov.br (Rede Pública)

INFORMAÇÕES LEGAIS SOBRE ESTUDANTE DA REDE PRIVADA 
DE ENSINO

Descrição

Prestação de informações e orientações legais sobre a vida escolar de estu-
dante matriculado em instituição educacional da Rede Privada de Ensino, integrante 
do Sistema de Ensino do Distrito Federal, em conformidade com a legislação edu-
cacional vigente, bem como em consonância aos documentos organizacionais da 
instituição, aprovados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
- SEEDF.

Atendimento a todas as demandas oriundas do Sistema de Ouvidoria do Dis-
trito Federal - OUV/DF, relacionadas às instituições educacionais da Rede Privada 
de Ensino e, ainda, aos estabelecimentos com oferta educacional em funcionamento 
irregular, com vistas à supervisão e orientação, à luz da legislação vigente.

Documento e/ou requisitos

Para a execução do serviço, a demanda deve ser apresentada, contendo as 
informações e anexando documentos, se possível, bem como os documentos organi-
zacionais da instituição educacional, aprovados pela Secretaria de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal - SEEDF

Documento necessários

De acordo com a demanda
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Locais e formas de acesso ao serviço

Site da Secretaria de Estado de Estado de Educação do Distrito Federal:
www.se.df.gov.br

Site do Conselho de Educação do Distrito Federal: www.cedf.se.df.gov.br

Telefone da Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino: (61) 3901-3180.

Endereço eletrônico da Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino: 
gspr.dine@edu.se.df.gov.br

Forma de prestação dos serviços

Atendimento presencial, por telefone (3901-3180) ou pelo endereço eletrônico: 
gspr.dine@edu.se.df.

Setor responsável

Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino - GSPR

Endereço

Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º Andar, Sala 905 - 
Asa Norte - Brasília/DF

Horário de atendimento

Matutino: 8h às 12h/ Vespertino: 13h às 17h

Contato

(61) 3901-3180 | gspr.dine@edu.se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

O prazo para execução depende da demanda.
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Consulta

Na própria Gerência responsável

Procedimentos para atender, receber e responder as suges-
tões e reclamações

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria: Telefone: 162

Site: www.ouv.df.gov.br

Presencial na Ouvidoria no Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – 
Bloco C, Edifício Phenícia - Térreo, Brasília/DF

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera: Conforme o estabe-
lecido no Decreto Nº36.419/2015 e de acordo com a demanda, mediante agendamento.

Ao receber manifestação do Sistema de Ouvidoria do DF, é promovida inspe-
ção in loco no estabelecimento citado, para verificação da procedência do fato citado, 
com vistas responder ao cidadão.

g o v . b r
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Descrição

A Educação Profissional e Tecnológica é modalidade educacional que perpas-
sa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de edu-
cação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação à Distância) 
e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por 
eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura sócio-ocupacional do trabalho 
e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, 
observadas as leis e normas vigentes.

Na SEEDF a oferta da Educação Profissional e Tecnológica abrange os cursos 
de: Qualificação Profissional e Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Os cursos de qualificação profissional, incluída a formação inicial e formação 
continuada de trabalhadores, são cursos que tem por objetivo atender a formação de 
jovens e adultos, inseridos ou não no mundo do trabalho, que buscam a capacitação, 
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o aperfeiçoamento, e a atualização, a fim de desenvolver aptidões para a vida produ-
tiva e social.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio abrange a habilitação profis-
sional técnica, relacionada ao curso técnico; a qu alificação profissional técnica, como 
etapa com terminalidade de curso técnico; e a especialização profissional técnica, na 
perspectiva da formação continuada.

Os cursos técnicos são desenvolvidos nas formas integrada, concomitante, 
concomitante Intercomplementar ou subsequente ao Ensino Médio, assim caracte-
rizadas:

I - INTEGRADA, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Funda-
mental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante 
à habilitação profissional técnica ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da 
Educação Básica;

II - CONCOMITANTE, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportuni-
dades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou 
em distintas instituições e redes de ensino;

III - CONCOMITANTE INTERCOMPLEMENTAR, desenvolvida simultanea-
mente em distintas instituições ou redes de ensino, mas integrada no conteúdo, me-
diante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para a execução de 
projeto pedagógico unificado; e

IV - SUBSEQUENTE, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a 
quem já tenha concluído o Ensino Médio. Estágios na Educação Profissional e Tec-
nológica

Em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 o estágio poderá ser obrigatório ou 
não-obrigatório.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: É aquele definido no Plano de Curso, cuja carga 
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. É realizado em uma em-
presa conveniada à Unidade Escolar, sendo a prática acompanhada por um professor 
ou um profissional da área indicado pela

empresa/instituição conveniada.

ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO: É aquele desenvolvido como atividade opcio-
nal, acrescida à carga horária regular e obrigatória.
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Links:

Banco de Cursos de Qualificação Profissional, Técnicos de Nível Médio e Es-
pecialização Técnica de Nível Médio da SEEDF

(Link: https://www.educacao.df.gov.br/educacao-profissional-e-tecnologica-2/)

Bancos de Cursos Técnicos de Nível Médio e de Cursos de Formação Inicial 
e Continuada, os Editais de oferta das Unidades Escolares – Programa Novos Cami-
nhos (Link: http://www.educacao.df.gov.br/novos-caminhos/)

Documento e/ou requisitos para ingresso nos cursos

Conforme previstos nos Planos de Cursos e nos editais dos processos seleti-
vos para ingresso de estudantes nos cursos, publicados no DODF e no site da Secre-
taria de Educação do Distrito Federal.

Setor responsável

Diretoria de Educação Profissional (DIEP).

Sede I: SBN Quadra 02 Bloco C – Edifício Phenícia (8º andar)

(61) 3901-2596

Nas unidades escolares que ofertam Educação Profissional: Secretaria Escolar 
das Unidades Escolares que ofertam Educação Profissional e Tecnológica

Endereço/contato/cursos oferecidos

Unidades Escolares que ofertam Educação Profissional e Tecnológica.

Horário de atendimento

Horário de atendimento:

Diretoria de Educação Profissional (DIEP)

7h às 22h

Unidades Escolares de Educação Profissional: conforme horário de funciona-
mento estabelecido por cada unidade
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UNIDADE
ESCOLAR CURSOS TÉCNICOS ENDEREÇO/

TELEFONE

Centro de Educação 
Profissional Escola 

Técnica de Ceilândia

Administração (Integrado a EJA EAD) 
(Concomitante e Subsequente) Informática 
(Integrado a EJA EAD (Comitante e 
Subsequente) Logística (Subsequente) 
Cursos FIC: Assistente Administrativo, 
Assistente de RH, Barbeiro, Cabeleireiro, 
Costureiro Industrial do Vestiário, Manicure 
e Pedicure, Marceneiro, Montador de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (Robótica), 
Operador de Computador, Programador 
Web, Programador de Sistemas Iniciante, 
Montador e Reparador de Computadores

EQNN 14 Área
Especial S/ Nº
- Ceilândia Sul
Brasília - DF
CEP: 72220-140
Telefone: 3901.7545
- 3901.6927 http://
etcdf.com.br

Centro de Educação
Profissional Escola
Técnica de Brasília

Eletrônica (Concomitante e Subsequente) 
Eletrotécnica (Concomitante e 
Subsequente) Informática (Concomitante 
e Subsequente) Telecomunicações 
(Concomitante e Subsequente)

QS 07 lote 02/08 
Avenida Águas 
Claras - Vila Areal 
Brasília-DF.
CEP: 71966-700
Telefone:
3901.6767 
- 3901.4562 - 
3901.3358
http://www.etb.com.
br/

Centro de Educação 
Profissional Escola de 

Música de Brasília

Acordeon, Alaúde, Áudio/Gravação, 
Bandolim, Bateria, Canto Erudito, 
Canto Popular, Clarineta, Contrabaixo, 
Contrabaixo Acústico, Contrabaixo, 
Elétrico, Cravo, Documentação Musical, 
Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, 
Flauta Traverso Barroca, Guitarra, Harpa, 
Musicografia Braille, Musicografia Digital, 
Oboé, Percussão, Percussão Sinfônica, 
Piano, Piano Popular, Processos 
Fonogáficos, Regência, Saxofone, 
Saxofone Popular, Trombone, Trompa, 
Trompete, Tuba, Viola, Viola Caipira, Viola 
da Gamba, Violão Erudito, Violão Popular, 
Violão 7 Cordas, Violino e Violoncelo 
(Concomitante e Subsequente)

SGA/Sul Quadra 602 
Projeção D Parte A - 
Asa Sul Brasília – DF
CEP: 70200-030
Telefone: 3901.6760 - 
3901.7688
http://www.emb.se.df.
gov.br/



55

Centro de Educação 
Profissional Escola 

Técnica de Planaltina

Análises Clínicas (Concomitante e 
Subsequente) Controle Ambiental 
(Concomitante e Subsequente 
EAD) Enfermagem (Concomitante e 
Subsequente) Especialização Técnica - 
Instrumentação cirúrgica, Especialização 
Técnica - Enfermagem em Urgência e 
Emergência, Informática (Concomitante 
e Subsequente EAD) Nutrição e Dietética 
(Concomitante e Subsequente) Registro 
em Informações em Saúde
(Concomitante e Subsequente EaD) Saúde 
Bucal (Concomitante e Subsequente) 
Secretaria Escolar (Concomitante e 
Subsequente EaD) Segurança do 
Trabalho (Concomitante e Subsequente) 
Cursos FIC: Cuidador de Idoso, Doula, 
Higienista de Serviços deSaúde, Agente 
Comunitário de Saúde EAD, Agente de 
Alimentação Escolar EAD, Balconista 
de Farmácia EAD, Educação em Saúde 
Bucal, Recepcionista em Serviços de 
Saúde EAD, Recepcionista de Consultório 
Odontológico Especialização Técnica em: 
Instrumentação Cirúrgica e Enfermagem 
em Urgência e Emergência

Entre Avenida 
Contorno e 
Independência – SN 
– Planaltina Brasília – 
DF CEP: 73300-000
Telefone: 3901.2632 - 
3901.6588
Subsequente) http://
www.etecsaude.com.
br/

Centro de Ensino 
Médio Integrado do 

Cruzeiro

Informática para Internet (Integrado ao 
Ensino Médio)

SRES Lote G – 
Cruzeiro Velho 
Brasília – DF CEP: 
71603-000
Telefone UE: 3901-
7790
cemicruzeiro.se.df.
gov.br

Centro de Ensino 
Médio Integrado do 

Gama

(Integrado ao Ensino Médio) Jogos Digitais 
(Concomitante e Subsequente)

Brasília – DF
CEP: 72425-125
Telefone: 3901.8250 - 
3901.8078
https://www.
cemigama.org.br/

Centro Educacional 02 
do Cruzeiro Serviços Públicos (Integrado a EJA)

SHCES 805 - LT 02 
- AE S/N –
Cruzeiro Novo 
Brasília - DF CEP: 
70655-850
Telefone: 3234 4492 
– 3361.8836
ceduc2cruzeiro@
gmail.com
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Centro Educacional 
Irmã Maria Regina 

Velanes Regis
Controle Ambiental (Integrado a EJA)

DF 001 - EPCT DF 
430 Rodeador - 
Brazlândia Brasília – 
DF CEP: 72701-970
Telefone: 3501.0113
email: 
cedirmaregina@
gmail.com

Centro Educacional 
Stella dos Cherubins 

Guimarães Trois

Informática para Internet (Integrado ao 
Ensino Médio) Manutenção e Suporte em 
Informática (Concomitante e Subsequente)

Rua Hugo Lobo - 
S/N.º - Setor Sul, 
St.Tradicional – 
Planaltina Brasília – 
DF CEP: 73330-028
Telefone: 3901.2516
email: 
stelladoscherubins@
gmail.com

Centro de Educação 
Profissional Escola 
Técnica do Guará

Computação Gráfica (Articulado e 
Subsequente) Enfermagem (Articulado e 
Subsequente)

EQ 17/19, Lote A - 
Guará II Brasília – DF
CEP: 70297-400
Telefone: 3901.6653 - 
3901.5503
http://www.cepag.
se.df.gov.br/

Centro de Educação 
de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional 
a Distância de Brasília 

– CEJAEP EaD

Secretaria Escolar (Concomitante e 
Subsequente EaD) Biblioteconomia 
(Concomitante e SubsequenteEaD)

L2 Sul – SGAS 602 
Sul, Bloco da EaD - 
Asa Sul Brasília – DF 
CEP: 70297-400
Telefone da UE: 
3901.7592 Ramal 3
http://cejaep.se.df.
gov.br/

CESAS
Cursos FIC: Operador de Computador, 
Jardinagem, Assistente Administrativo, 
Auxiliar de cozinha.

SGAS II St. de 
Grandes Áreas Sul 
602 - Brasília, DF, 
70200-620 Telefone: 
3901.1538
www.cesas.se.df.gov.
br

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 
ESCOLA TÉCNICA 

DEPUTADO 
JUAREZÃO DE 
BRAZLÂNDIA

Informática (Concomitante e Subsequente) 
Enfermagem (Concomitante e 
Subsequente) Cursos FIC: Operador de 
Computador e Cuidador Infantil.

DF 430 – Brazlândia/
DF.
Telefone: 3901.4935
//sites.google.com/
edu.se.df.gov.br/
etbraz/
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CENTRO DE ENSINO 
MÉDIO INTEGRADO 

DE TAGUATINGA

Técnico em Computação Gráfica Integrado 
ao EM

EQNM 36/38 ÁREA 
ESPECIAL S/N
M. Norte/Taguatinga-
DF/72.145.345
(61) 3901-8206
ced07.taguatinga@
edu.se.df.gov.br
https://sites.google.
com/edu.se.df.gov.br/
ced07taguatinga

CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 
ESCOLA DE 

SABORES OSCAR

CURSOS TÉCNICOS:
Técnico em Confeitaria, Técnico em 
Panificação, Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar.
CURSOS FIC:
Atendente de Lanchonete, Auxiliar 
de Cozinha, Barista, Bartender, 
Churrasqueiro, Cozinheiro, Garçom, 
Pizzaiolo, Salgadeiro, Sommelier, 
Cozinheiro Industrial, Auxiliar em Nutrição
e Dietética, Agente de Gestão de Resíduos 
Sólidos, Agente de Segregação e Coleta 
de Resíduos Sólidos, Operador De 
Tratamento De Resíduos Sólidos.

Setor Cultural Sul, 
lote 02, Museu 
Nacional do 
Complexo Cultural da 
República,
CEP: 70.070-150.

EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA NOVA

Descrição

 Procedimento OBRIGATÓRIO, no qual o responsável, quando o estudante for 
menor de idade, ou o próprio estudante, quando maior de idade, contemplado com 
uma vaga na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal deverá comparecer à secre-
taria da Unidade Escolar (UE), levando os documentos necessários, conforme cada 
situação, e preencher a ficha de Solicitação de Matrícula Escolar.

Procedimentos

Após verificar a escola contemplada no site www.educacao.df.gov.br, dirigir-se à Uni-
dade Escolar indicada, conforme o período estipulado para a confirmação de matrícula. To-
das as datas são divulgadas no site da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Documentos e/ou Requisitos

Original e cópia da Certidão de Nascimento

Duas (2) fotos 3x4
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Comprovante de residência

Comprovante do tipo sanguíneo e fator RH

Obs.: Além da documentação citada, será obrigatória a apresentação dos se-
guintes documentos, conforme cada caso:

Educação Infantil

Registro Geral (RG) do responsável 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável

Cópia do Cartão de Vacina atualizado, do estudante

Ensino Fundamental

Anos Iniciais: Declaração Provisória de Matrícula (DEPROV) ou Histórico Es-
colar e Registro de Avaliação (RAV), no caso da matrícula ser efetivada no decorrer 
do ano letivo

Anos Finais: Declaração Provisória de Matrícula (DEPROV) ou Histórico Esco-
lar e Ficha Individual do Estudante, no caso da matrícula ser efetivada no decorrer do 
ano letivo

Ensino Médio

Declaração Provisória (DEPROV) ou Histórico Escolar, Ficha Individual do Es-
tudante, no caso da matrícula ser efetivada no decorrer do ano letivo

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Declaração Provisória (DEPROV) ou Histórico Escolar

Educação Especial

Anos Iniciais:  Declaração Provisória (DEPROV) ou Histórico Escolar e Relató-
rio Avaliativo Bimestral, no caso da matrícula ser efetivada no decorrer do ano letivo
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Anos finais: Declaração Provisória (DEPROV) ou Histórico Escolar, Ficha In-
dividual do Estudante, no caso da matrícula ser efetivada no decorrer do ano letivo

Cópia de documentos relacionados às Necessidades Especiais do estudante

Centro de Ensino de Línguas (CIL)

Declaração de escolaridade para matrícula

Educação Profissional: 

Definido em Edital específico

Endereço

Telefones e endereços das Unidades Escolares e Instituições Conveniadas dis-
poníveis no link: http://www.se.df.gov.br/escolas/

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – PRESENCIAL E 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Descrição

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possibilita o acesso, a permanência e 
a continuidade de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu pro-
cesso educativo escolar.

A EJA é ofertada de forma presencial e a distância. O 1º segmento corresponde 
aos anos iniciais do Ensino Fundamental; o 2º segmento, aos anos finais do Ensino 
Fundamental; e o 3º segmento, ao Ensino Médio.

A idade mínima para o ingresso no 1º e no 2º segmentos da EJA é de 15 anos 
completos (diurno) e 18 anos completos (noturno). Por sua vez, o ingresso no 3º seg-
mento exige a idade mínima de 18 anos completos..

EJA PRESENCIAL
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As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal (www.educacao.df.gov.br) em link que é divulgado no período de matrículas 
ou pela Central de Telematrícula 156.

Caso o interessado perca o período de inscrição para novas matrículas, pode 
procurar diretamente a escola mais próxima da residência ou do local de trabalho, 
em qualquer época do ano, para efetivar a matrícula. As 14 Coordenações Regionais 
de Ensino do DF oferecem todos os segmentos da EJA. É preciso levar os seguintes 
documentos: carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Ressalta-se que a falta de documentação que comprove a escolaridade an-
terior não é impedimento para a solicitação da matrícula. Nesse caso, o interessado 
deverá requerer, junto à Secretaria da unidade escolar, a realização de uma avaliação 
diagnóstica (Classificação), com o intuito de identificar qual a etapa/segmento em que 
o estudante deverá ser matriculado.

EJA A DISTÂNCIA

As inscrições poderão ser feitas SOMENTE no site da Secretaria de Educação 
em link que é divulgado no período de matrículas. Os interessados em cursar o 2º 
segmento (anos finais do Ensino Fundamental) e o 3º segmento (Ensino Médio) a 
distância podem se inscrever. Depois de fazer a inscrição pela internet, o interessado 
vai precisar apresentar a documentação pessoalmente na secretaria da escola para 
garantir a vaga.

Todas as aulas e os exercícios são realizados na plataforma virtual da escola, 
de onde o estudante estiver. As provas são realizadas presencialmente. A unidade 
escolar possui, ainda, plantões presenciais com professores que ficam disponíveis 
para tirar as dúvidas dos estudantes.

Documentos e/ou Requisitos

Originais e cópias dos seguintes documentos:

• RG e CPF

• Histórico Escolar do nível anterior

• Histórico Escolar ou Declaração Provisória de Matrícula (DEPROV) do 
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nível atual

• Comprovante de Residência

• Comprovação de Necessidade Especial (opcional): cópias de laudos

• Número de telefone fixo

• 3 fotografias 3x4

• 1 e-mail próprio e ativo

Ressalta-se que a falta de documentação que comprove a escolaridade an-
terior não é impedimento para a solicitação da matrícula. Nesse caso, o interessado 
deverá requerer, junto à Secretaria da unidade escolar, a realização de uma avaliação 
diagnóstica (Classificação), com o intuito de identificar qual a etapa/segmento em que 
o estudante deverá ser matriculado.

Setor Responsável

Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância 
de Brasília (Cejaep EaD de Brasília)

Endereço

L2 Sul – SGAS 602 Sul, Bloco da EaD - Asa Sul Brasília – DF CEP: 70297-400

Horário de Atendimento

Das 8h às 12h e das 14h às 17h

Contato

Site: http://cejaep.se.df.gov.br/

E-mail: ead.sedf@edu.se.df.gov.br

E-mail exclusivo para solicitação da prova de classificação: cejaepclassifica-
cao@edu.se.df.gov.br
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EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL

1. Escolarização no Sistema Prisional do DF

Descrição

A SEEDF, em articulação com a Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), oferta a escolarização, por meio da moda-
lidade da Educação de Jovens e Adulto (EJA), às pessoas privadas de liberdade do 
Sistema Prisional.

A SEEDF, também, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2021, firmado por inter-
médio do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), oferece Educação Básica, 
nos níveis fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade custodiadas na 
Penitenciária Federal em Brasília (PFBRA).

Atualmente, o Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) é a uni-
dade escolar da Rede Pública de Ensino do DF responsável pela oferta educacional 
nas unidades prisionais e a sede administrativa está localizada no endereço: SGAS 
907, Conjunto A (no prédio da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissio-
nais da Educação – EAPE). As unidades prisionais atendidas pelo CED 01 de Brasília 
são as seguintes:

Unidade Prisional Endereço
Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.
Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.
Centro de Internamento e Reeducação – 
CIR Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.

Centro de Detenção Provisória I – CDP I Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.
Centro de Detenção Provisória II – CDP II Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.
Penitenciária Feminina do Distrito Federal – 
PFDF

Granja Luis Fernando, Área Esp. n. 02, Se-
tor Leste do Gama, Gama – DF.

Centro de Progressão Penitenciária – CPP SIA, Trecho 04, Lotes 1600/1680.
Penitenciária Federal em Brasília – PFBRA Rodovia DF-465, KM 04, Fazenda Papuda.

Documentos e/ou Requisitos
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O estudante deve ser autor de ato infracional.

Etapas e respectivos prazos

A seleção dos custodiados a serem matriculados pelo CED 01 de Brasília é 
realizada pela SEAPE/DF, em relação aos estabelecimentos penais do DF, e pelo 
DEPEN, em relação à PFBRA.

Forma de prestação dos serviços 

Presencial, telefone e e-mail

Setor Responsável

Local: Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília)

Central: Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de Gestão Arti-
culadora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de Jovens e Adul-
tos(DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação Prisional (GEPRI)

Endereços

CED 01 de Brasília: SGAS 907, Conjunto A (no prédio da Subsecretaria de 
Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE) SUBEB/UNIGAEB/
DIEJA/GEPRI: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia – 8º andar

Horário de atendimento

8h às 12h e 14h às 18h.

Contato

CED 01 de Brasília

Telefone: (61) 3901-4947

E-mail: ced01brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

SUBEB/UNIGAEB/DIEJA/GEPRI
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Telefone: (61) 3901-3284

E-mail: gepri.dieja@edu.se.df.gov.br

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL

1. Ler Liberta: Política de Remição de Pena pela Leitura no 
Distrito Federal

Descrição

A SEEDF, em cooperação com a Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) 
e a Polícia Civil do Distrito Federal(PCDF), oferta atividades de fomento à leitura, com 
vistas à remição de pena e à ressocialização das pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais do Distrito Federal.

As atividades de leitura contemplam as sete unidades prisionais mencionadas 
(PDF I, PDF II, CIR, CDP I, CDP II, PFDF e CPP), o Núcleo de Custódia da Polícia 
Militar do Distrito Federal (NCPM) e a Divisão de Controle e Custódia de Presos 
(DCCP).

A SEEDF, também, por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 4/2021, 
firmado por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), realiza as 
análises e correções das resenhas elaboradas pelas pessoas privadas de liberdade 
custodiadas na Penitenciária Federal em Brasília (PFBRA), participantes do Projeto 
de Remição pela Leitura, instituído pela Portaria Conjunta JF/DEPEN nº 276, de 20 
de junho de 2012, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal (JF) e do Departamento 
Penitenciário Federal (DEPEN).

Documentos e/ou Requisitos

A participação é voluntária e oferecida aos custodiados alfabetizados das uni-
dades prisionais.

Na PFBRA, a participação é voluntária e oferecida pelos pedagogos da própria 
penitenciária.



65

Etapas e respectivos prazos

As vagas destinadas às atividades de fomento à leitura, com vistas à remição 
de pena e à ressocialização das pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos 
penais do Distrito Federal, são disponibilizadas segundo critérios estabelecidos por 
Portaria Conjunta própria e Plano de Trabalho.

Nos estabelecimentos penais do DF, o custodiado selecionado terá o prazo de 
30 (trinta) dias para leitura do livro. Decorrido esse prazo, o participante será subme-
tido a uma verificação de leitura e, caso seja considerado habilitado, terá a validação 
de sua leitura e, consequentemente, a solicitação de remição de pena analisada pela 
Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF). Na PFBRA, as etapas e os 
prazos estão estabelecidos na Portaria Conjunta JF/DEPEN nº 276/2012.

Forma de prestação dos serviços 

Presencial, telefone e e-mail

Setor Responsável

Local: Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília)

Central: Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)/Unidade de Gestão Arti-
culadora da Educação Básica (UNIGAEB)/Diretoria de Educação de Jovens e Adul-
tos(DIEJA)/Gerência de Atenção à Educação Prisional (GEPRI)

Endereços

CED 01 de Brasília: SGAS 907, Conjunto A (no prédio da Subsecretaria de 
Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE) SUBEB/UNIGAEB/
DIEJA/GEPRI: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício Phenícia – 8º andar.

Horário de atendimento

Das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Contato

CED 01 de Brasília
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Telefone: (61) 3901-4947

E-mail: ced01brasilia.ppc@edu.se.df.gov.br

SUBEB/UNIGAEB/DIEJA/GEPRI

Telefone: (61) 3901-3284

E-mail: gepri.dieja@edu.se.df.gov.br

OFERTA EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL

Descrição

A Educação em Tempo Integral visa garantir uma formação capaz de contribuir 
para o desenvolvimento dos estudantes em todos os seus aspectos: éticos, políticos, 
cognitivos, afetivos, emocionais, sociais, culturais, físicos, motores, entre outros, an-
corando-se na perspectiva de ampliação de tempos, espaços e oportunidades edu-
cacionais como premissa do preparo dos estudantes para as mudanças constantes 
do mundo contemporâneo.

Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço

Custo

Atendimento gratuito.

Formas de prestação do serviço

Unidades Escolares da Rede Pública do DF.

Setor Responsável

Gerência de Escola Integral

Locais e formas de acesso ao serviço

E-mail: ed.integral@edu.se.df.gov.br

Telefone: 3901-8006.

Horário de atendimento
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8h às 18h

Prioridades de atendimento

Unidades Escolares da Rede Pública do DF.

Procedimentos para atender, receber e responder as sugestões 
e reclamações

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria: - Telefone 162;

Site www.ouv.df.gov.br; 

- Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco 
C, Edificio Phenícia, Térreo.

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera

8h às 18h, sem tempo de espera.

Observação

A Educação Tempo Integral é oferecida atualmente em 26 Unidades

Escolares do Ensino Médio em Tempo Integral e em 192 Unidades

Escolares do Ensino Fundamental Integral. Os endereços das unidades esco-
lares podem ser visualizados no link: http://www.educacao.df.gov.br/educacao-inte-
gral-2/

ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - EFTI

Descrição

As Escolas de Ensino Fundamental em Tempo Integral – EFTI tem como pro-
posta pedagógica a formação integral e integrada dos estudantes, a ampliação da 
jornada escolar e o favorecimento de suas aprendizagens e seu desenvolvimento nas 
dimensões cognitiva, física, social, emocional e cultural.

O trabalho pedagógico visa a promover uma educação multidimensional pau-
tada na realização de atividades interdisciplinares e transversais. As aprendizagens 
supõem novos arranjos educativos que devem ser definidos considerando-se os inte-
resses, as necessidades e as possibilidades dos diversos sujeitos envolvidos.
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Os atendimentos podem ser de:

• 10 horas semanais com atendimento a 100% dos estudantes;

• 10 horas semanais com atendimento a turmas mistas de estudantes;

• 8 ou 9 horas semanais com atendimento a turmas mistas de estudantes.

Para a organização pedagógica as atividades da Base Nacional Comum e as 
complementares da Parte Flexível encontram-se distribuídas nos dois turnos.

As atividades referentes à Base Nacional Comum serão ministradas em um 
turno e as complementares, referentes à Parte Flexível do currículo, serão desenvol-
vidas, de modo articulado, em outro turno.

Ressalta-se que a organização pedagógica entremeada deve ser priorizada, 
visando a um atendimento diferenciado, prazeroso e atrativo. A modulação referente 
aos coordenadores pedagógicos deverá seguir as orientações vigentes.

Documentos e/ou Requisitos

Para ter acesso a esse serviço, o estudante deverá estar matriculado em escola 
regular, sendo que, se a Unidade Escolar possuir 10 horas de atendimento a 100% dos 
estudantes, estes estarão automaticamente matriculados na Educação em Tempo Inte-
gral, parte flexível.

No caso das escolas que não possuem atendimento a 100% dos estudantes (tur-
mas mistas), o acesso à Educação em Tempo Integral será efetuada por termo de ade-
são, assinado pelos pais e/ou responsáveis. Procurar diretamente as secretarias das 
Unidades Escolas que ofertam a Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental.

Setor Responsável

Gerência de Escola Integral - Equipe EFTI - Ensino Fundamental em Tempo 
Integral

Endereços

Informações no link: http://www.educacao.df.gov.br/educacao-integral-2/
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Atendimento

No caso da Matriz Curricular de Referência para Jornada Escolar de Tempo 
Integral - 10h:

• As atividades de Acompanhamento Pedagógico em Linguagem e Mate-
mática têm caráter obrigatório e devem ser organizadas em 10 horas se-
manais, necessariamente, distribuídas em 5 horas de Língua Portuguesa 
e 5 horas de Matemática.

• As atividades culturais, artísticas e esportivas e atividades de forma-
ção pessoal e social serão organizadas por reagrupamentos, respeitan-
do, preferencialmente, os anos afins do ensino fundamental, bem como a 
estrutura física necessária ao desenvolvimento das atividades. Assim, a 
matriz curricular proposta para a Educação em Tempo Integral contempla 
12 módulos-aula diários de 50 minutos cada, totalizando 10 horas/ relógio 
diárias, abrangendo 50 módulos-aula semanais em cada atividade.

No caso das Matrizes curriculares de 8 ou 9 horas, o atendimento é de acordo 
com a especificidade da Unidade Escolar que oferta a Educação em Tempo Integral 
no Ensino Fundamental. Fundamental.

Horário de Atendimento

8h às 18h.

Prioridades de atendimento:

Unidades Escolares da Rede Pública do DF.

Contato

Gerência de Escola Integral - Equipe de acompanhamento do Ensino Fundamen-
tal em Tempo Integral – EFTI

Telefone: 3901-8006.

E-mail: ed.integral@edu.se.df.gov.br
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ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - EMTI

Descrição

As escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) têm como proposta 
pedagógica a formação integral e integrada dos estudantes, a ampliação da jornada 
escolar e o favorecimento de suas aprendizagens e seu desenvolvimento nas dimen-
sões cognitiva, física, social, emocional e cultural. Para apoiar e implementar essa 
proposta pedagógica foi instituído o Programa de Fomento às Escolas de EMTI, que 
transfere recursos federais à Secretaria de Educação do Distrito Federal.

A organização pedagógica constitui-se na oferta da Base Nacional Comum e na 
Parte Flexível do currículo na qual são desenvolvidos Projetos Pedagógicos de Mate-
mática, Projetos Pedagógicos de Língua Portuguesa, Formação de Hábitos Individual 
e Social e Projetos/Oficinas para a construção do itinerário formativo do estudante.

Documentos e/ou Requisitos

Os estudantes interessados em participar das turmas do Ensino Médio em 
Tempo Integral precisam procurar diretamente as secretarias das Unidades Escola-
res ofertantes. As Unidades Escolares que aind não participam do Programa e estão 
interessadas na adesão precisam manifestar interesse para a Equipe de Implantação 
e Acompanhamento do Programa de Fomento às Escolas de EMTI, para que seja 
feita a análise, o planejamento e a indicação para o Ministério da Educação (MEC), 
quando abrirem novas adesões, mediante Portaria Federal Anual.

Setor Responsável

Equipe de Implantação e Acompanhamento do Programa de Fomento às Esco-
las de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Endereços

Informações no link: http://www.educacao.df.gov.br/educacao-integral-2/
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Horário de Atendimento

Em três dias semanais, o tempo de permanência do estudante na escola é de 
9 horas diárias

Contato

Equipe de Implantação e Acompanhamento do Programa de Fomento às Esco-
las de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

Telefone: (61) 3901-1510

E-mail: emti.coordenacao@edu.se.df.gov.br

EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS (CONCLUSÃO)
 

Descrição

Procedimento pelo qual se estabelece a equivalência de curso ou de estudos 
de Nível Médio concluídos no exterior. Os processos deverão ser submetidos à aná-
lise do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF).

Documentos e/ou Requisitos

Preencher formulário específico disponível no site do CEDF (http://cedf.se.df.
gov.br) e apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:

• Histórico Escolar expedido pela escola estrangeira, autenticado no 
consulado brasileiro do país de origem

• Certificado de Conclusão de Curso feito no exterior, quando for o caso, 
autenticado no consulado brasileiro do país de origem

• Tradução juramentada de todos os documentos expedidos pela escola 
estrangeira, com exceção dos países de Língua Portuguesa

• Histórico Escolar das séries do Ensino Médio, cursadas no Brasil, 
quando for o caso
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• Comprovante de Residência no Distrito Federal

• Documento Pessoal

Setor Responsável

Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF)

Endereço

SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 10º andar, Asa Norte – Brasília

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h às 15h

Contato

(61) 3229 3232 | cedf.df@gmail.com 

EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS NÃO CONCLUSOS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Descrição 

Procedimento pelo qual se estabelece a correspondência entre os estudos rea-
lizados no exterior e os correlatos previstos pela estrutura educacional brasileira, bem 
como entre os estudos realizados no próprio país.

Documento e/ou requisitos

Apresentar a solicitação na própria Unidade Escolar (UE) da Rede Pública de 
Ensino ou na Instituição Educacional (IE) da Rede Privada de Ensino, de acordo 
com a legislação distrital e brasileira (em especial, a Resolução nº 1/2019-CEDF e 
o Manual da Secretaria Escolar do Sistema de Ensino do DF, disponíveis no site da 
Secretaria de Educação do Distrito Federal – www.educacao.df.gov.br).
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A matrícula do estudante que vem do exterior para o Brasil deve ser aceita com 
base no documento escolar, devidamente traduzido, com visto do Consulado Brasilei-
ro ou apostilamento no país de origem, respeitados os acordos diplomáticos.

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (da unidade escolar/instituição educacional)

• Internet  (e-mail da unidade escolar/instituição educacional)

• Presencial (no horário de funcionamento da secretaria da unidade esco-
lar/instituição educacional)

Setor responsável

Direção/Secretaria da Unidade Escolar/Instituição Educacional

Endereço

Unidade Escolar/Instituição Educacional de matrícula

Horário de atendimento

Conforme funcionamento da Unidade Escolar/Instituição Educacional 

Contato

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional

Etapas e respectivos prazos

A ser informado pela Unidade Escolar/Instituição Educacional, conforme o caso

Consulta

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional
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ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES IMIGRANTES (REFUGIADOS, 
SOLICITANTES DE REFÚGIO OU APÁTRIDAS)

Estudantes Indígenas

Descrição

A EMMP também oferta a escolarização de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos

Os estudantes imigrantes, sobretudo quando são refugiados, solicitantes de 
refúgio ou apátridas necessitam de atendimento e de acolhimento adequados. São 
considerados estudantes imigrantes aqueles oriundos de outro país ou apátrida, que 
trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Cabe 
ressaltar que estudantes em situação de refúgio são aqueles que devido a fundados 
temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas se encontrem fora de seu país de nacionalidade e não possam ou 
não queiram acolher-se à proteção de tal país; que não tendo nacionalidade e estan-
do fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possam ou não queiram 
regressar a ele, em função das circunstâncias citadas; devido a grave e generalizada 
violação de direitos humanos e são obrigados a deixar seu país de nacionalidade 
para buscar refúgio em outro país.

Entende-se por Estudantes Indígenas aqueles que assim se autodeclaram, 
sem desconsiderar o pertencimento a determinada etnia/povo e suas especificida-
des. A SEEDF, em parceria com outras Secretarias do Governo do Distrito Federal 
e as lideranças indígenas do Distrito Federal, trabalha na busca de estratégias de 
identificação e encaminhamento de crianças e adolescentes indígenas para a inclu-
são na Rede Pública de Ensino, bem como de adultos indígenas que não concluíram 
a Educação Básica. O acolhimento e atendimento de Estudantes Indígenas na Rede 
Pública de Ensino devem considerar e respeitar suas especificidades culturais.

Documentos e/ou requisitos

Os imigrantes deverão ter a garantia de matrícula, a qualquer tempo, obser-
vando-se a etapa ou modalidade da Educação Básica adequada: Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, Educação do Campo, Educação Especial 
ou Educação Profissional e Tecnológica. A matrícula deve ser garantida mesmo quan-
do o migrante não possuir documentação comprobatória de escolaridade anterior ou 
tradução juramentada de documentação pessoal (do país de origem, de Registro 
Nacional Migratório (RNM) ou Documento Provisório de Registro Nacional Migrató-
rio (DP-RNM). A situação migratória irregular ou a expiração dos prazos de validade 
dos documentos apresentados também não devem impedir a garantia de matrícula 
do imigrante. A Resolução CNE/CEB no 01, de 13/11/2020, dispõe sobre o direito de 
matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes 
de refúgio no sistema público de ensino brasileiro.

Cabe à SEEDF garantir a escolarização de Estudantes Indígenas, de forma 
a assegurar-lhes acesso à Unidade Escolar da Rede Pública de Ensino e gratuita 
próxima a sua residência. A matrícula de estudantes indígenas, fora do período pre-
visto para a chamada pública obrigatória e para as vagas remanescentes, deverá ser 
efetivada diretamente na Unidade Escolar da Rede Pública de Ensino que atenda a 
Etapa/Modalidade pretendida, de acordo com a disponibilidade de vagas. Caso as 
Unidades Escolares próximas às residências dos estudantes não tenham vagas, os 
responsáveis legais deverão procurar a UNIPLAT da CRE da Região Administrativa 
a qual a Unidade Escolar pertence. É expressamente proibido, em qualquer Unidade 
Escolar da Rede Pública de Ensino, negar matrícula em virtude da falta de documen-
tação. Nesses casos, caberá à SEEDF, em regime de cooperação, fazer gestão junto 
aos setores/órgãos responsáveis pela regularização da documentação do estudante.

Forma de prestação dos serviços

Central: Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN)/Diretoria de 
Serviços de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e Diversidade/Gerência de 
Educação em Direitos Humanos e Diversidade (DSADHD/GDHD)

GDHD: E-mail:gdhd.subin@edu.se.df.gov.br e telefone: 3901-3274

O interessado deverá procurá a Coordenação Regional de Ensino (CRE) pró-
xima de sua moradia. Os contatos por CRE estão disponíveis no sítio da SEEDF: 
https://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/

Setor Responsável
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Local: Direção/secretaria da Unidade Escolar Regional: Coordenação Regional 
do Plano Piloto – CRE Plano Piloto Central: Subsecretaria de Educação Inclusiva e 
Integral(SUBIN)/Diretoria de Serviços de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e 
Diversidade/Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade (DSADHD/
GDHD)

SUBIN/DSADHD/GDHD: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício 
Phenícia – 6º andar

Local: Direção/secretaria da Unidade Escolar Regional: Coordenação Regional 
do Plano Piloto – CRE Plano Piloto Central: Subsecretaria de Educação Inclusiva e 
Integral(SUBIN)/Diretoria de Serviços de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e 
Diversidade/Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade (DSADHD/
GDHD).

Local: Direção/secretaria da Unidade Escolar Regional: Coordenação Regional 
do Plano Piloto – CRE Plano Piloto Central: Subsecretaria de Educação Inclusiva e 
Integral(SUBIN)/Diretoria de Serviços de Apoio à Aprendizagem, Direitos Humanos e 
Diversidade/Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade (DSADHD/
GDHD)

SUBIN/DSADHD/GDHD: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício 
Phenícia – 6º andar

Horário de Atendimento

SUBIN/DSADHD/GDHD:

8h às 12h e 14h às 18h

ESCOLAS DE NATUREZA ESPECIAL

Descrição

ESCOLA MENINOS E MENINAS DO PARQUE - EMMP

EMMP oferta a escolarização de adolescentes, jovens e adultos que se encon-
tram em situação de vulnerabilidade.
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O trabalho escolar é diferenciado, respeitando as características e realidades 
de cada estudante em situação de rua, visando à reintegração social. Neste sentido 
são desenvolvidas atividades educativas diversificadas.

ESCOLA DO PARQUE DA CIDADE - PROEM/EPC

A Escola do Parque da Cidade PROEM (EPC/Proem) é uma instituição diferen-
ciada e singular que busca a reintegração escolar e social de crianças e adolescentes 
carentes, em situação de vulnerabilidade pessoal e social.

A EPC/PROEM atende estudantes com idade entre 11 e 17 anos que encon-
tram-se em defasagem em relação a idade/ano-série, geralmente excluídos do siste-
ma tradicional de ensino. Familiares e responsáveis legais por estudantes em situa-
ção de vulnerabilidade devem procurar a secretaria da escola para mais informações 
e procedimentos quanto à matrícula. 

Documentos e/ou requisitos

Para realizar a matrícula o estudante pode apresentar algum documento de 
identidade válido. Caso não possua nenhum documento desse tipo, a secretaria da 
escola orientará o estudante, realizando seu acolhimento e ingresso na Rede Pública 
de Ensino do DF por meio das unidades escolares de natureza especial.

A falta de documento pessoal ou comprovante de escolarização anterior não 
poderão ser impeditivos para efetivação da matrícula.

Forma de prestação dos serviços

Os serviços educacionais são prestados como nas demais escolas da Rede, 
predominantemente com atividades presenciais, exceto em situações adversas e não 
convencionais, como em decorrência da pandemia do Covid-19, em que as ativida-
des presenciais foram suspensas.

Setor Responsável

Local: Direção/secretaria da Unidade Escolar
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Regional: Coordenação Regional do Plano Piloto – CRE Plano Piloto

Central: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/Diretoria de Educação do 
Campo, Direitos Humanos e Diversidade/Gerência de Educação em Direitos Huma-
nos e Diversidade (DCDHD/GDHD)

Horário de Atendimento

EMMP - A escola atende no turno matutino estudantes menores de idade e no 
turno vespertino estudantes maiores de 18 anos.

EPC/PROEM - A escola funciona em horário integral, de 7h30 as 17h30

CRE PLANO PILOTO: 8h as 12h e 14h as 18h

SUBEB/DCDHD/GDHD: 8h as 12h e 14h as 18h

Endereços

Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP) - Parque Recreativo Dona Sa-
rah Kubitschek – Est. 06 – Brasília/DF

Escola do Parque da Cidade-Proem/EPC-Proem - SGAS I SGAS 909 A 27 – 
Asa Sul, Brasília/DF

SUBEB/DCDHD/GDHD: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício 
Phenícia – 3º andar

Contato

Escola Meninos e Meninas do Parque - EMMP - Fone: (61) 3901-7780

E-mail: emmparque@gmail.com

Escola do Parque da Cidade-Proem/EPC-Proem – Fone: (61) 3901-7620

E-mail: epcproem@gmail.com

GDHD: E-mail: gdhd.dcdhd@edu.se.df.gov.br e telefone: (61) 3901-6785
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Etapas e respectivos prazos

A matrícula pode ser solicitada pelo responsável ou pelo estudante, caso seja 
maior de idade. A secretaria escolar vai receber a documentação e efetuar a matrícu-
la, conforme a disponibilidade de vagas. O estudante que não tiver a documentação 
necessária será matriculado e terá o prazo de 30 dias para providenciá-la. 

Consulta (andamento do serviço solicitado)

A consulta sobre o andamento do processo de matrícula ou demais serviços 
solicitados pode ser feita pelos telefones ou e-mails de contato. É importante conside-
rar que em função da pandemia de Covid-19, as escolas estão com atendimento de 
serviços híbridos, com atividades remotas em caráter de excepcionalidade.

ESCOLA PÚBLICA INTEGRAL BILÍNGUE LIBRAS E PORTUGUÊS 
ESCRITO

Descrição

Unidade Escolar para estudantes Surdos ou com Deficiência Auditiva que optaram 
por ter a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua de ensino e comunicação.

Encaminhamentos

Procurar diretamente a secretaria da escola

Setor responsável

Secretaria Escolar

Endereço

Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga - EBT QNH 3 (Ae.2), 
Taguatinga DF, CEP: 72115-130

http://www.educacao.df.gov.br/escola-classe-bilingue-libras-e-portugues-escrito/
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Contato

E-mail: ecbilingue.taguatinga@edu.se.df.gov.br | Telefone: (61) 3901-6741

  
ESCOLARIZAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO

Descrição

A Secretaria de Educação é responsável pela oferta de escolarização de qua-
lidade aos(às) adolescentes em Internação Provisória, em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas de Internação, Semiliberdade e Meio Aberto – Liberdade assis-
tida(LA) e Prestação de Serviço à Comunidade(PSC), além dos(as) adolescentes 
atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado – NAI/SEJUS.

O acompanhamento e a escolarização de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas se configuram em diferentes realidades e espaços. Os(As) 
adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Semiliberdade e Meio 
Aberto são atendidos nas Unidades Escolares da região em que residem.

Já os(as) adolescentes em cumprimento de Internação Provisória e de Medida 
Socioeducativa de Internação estudam nos Núcleos de Ensino (NUEN) das Unidades 
de Internação Socioeducativas do DF. Os Núcleos de Ensino são anexos de Unida-
des Escolares da Rede Pública de Ensino do D.F. e funcionam dentro das Unidades 
de Internação Socioeducativas e, atualmente, estão organizados conforme quadro 
abaixo:

RA/CRE Unidade de Internação Unidade Escolar 
Vinculante

São Sebastião

Unidade de Internação Provisória de 
São Sebastião (UIPSS) CED São Francisco

Unidade de Internação de
São Sebastião (UISS) CED São Bartolomeu

Planaltina Unidade de Internação de
Planaltina (UIP)

CED Pompílio
Marques de Souza

Santa Maria Unidade de Internação de
Santa Maria (UISM) CED 310 de Santa Maria
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Recanto das 
Emas

Unidade de Internação do Recanto
das Emas (UNIRE)

CED 104 do Recanto das 
Emas

Unidade de Internação de
Saída Sistemática (UNISS)

CED 104 do Recanto das 
Emas

Gama Unidade de Internação
Feminina do Gama (UIFG) CED 06 do Gama

Brazlândia Unidade de Internação de
Brazlândia (UIBRA) CEF Verdinha

Documento e/ou requisitos

Os documentos que normatizam a oferta, acompanhamento e avaliação da 
política de escolarização de adolescentes em Internação Provisória, em cumprimento 
de Medidas Socioeducativas de Internação, Semiliberdade e Meio Aberto – Liberdade 
assistida(LA) e Prestação de Serviço à Comunidade(PSC), além dos(as) adolescen-
tes atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado – NAI/SEJUS são:

Portaria Conjunta n° 09/2013 – SEEDF/SECRIANÇA: Dispõe sobre as ro-
tinas de acompanhamento da escolarização de adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas, e dá outras providências;

Portaria n° 71/2014: resolve, dentre outros, (Art. 2o) Autorizar, em caráter ex-
cepcional, que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal considere 
que a frequência do estudante oriundo do sistema socioeducativo seja computada 
somente a partir da data de efetivação da matrícula, nas instituições educacionais do 
Sistema de Ensino do Distrito Fe eral, até que sejam definidas diretrizes específicas;

Plano Distrital de Educação – META 21.

Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na Socioeducação

Portaria Conjunta n° 10/2018 – SEEDF/SECRIANÇA: sobre a mútua coope-
ração entre a SEEDF e a SEJUS na oferta, acompanhamento e avaliação da política 
pública de escolarização de adolescentes em Internação Provisória, em cumprimento 
de Medidas Socioeducativas de Internação, Semiliberdade, Meio Aberto – Liberdade 
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Assistida(LA) e Prestação de Serviço à Comunidade(PSC) – e dos(as) adolescentes 
atendidos(as) pelo Núcleo de Atendimento Integrado(NAI). e dá outras providências;

Portaria Conjunta no 07/2021 – SEEDF/SEJUS: Dispõe sobre a indicação de 
Unidades Escolares vinculantes dos Núcleos de Ensino das Unidades Socioeducati-
vas de Internação e Internação Provisória; a lotação dos profissionais da educação; a 
matrícula e a escrituração escolar dos estudantes desse núcleos.

Forma de prestação dos serviços

(presencial, telefone, internet)

Telefone e internet

Setor responsável

Gerência de Atenção à Socioeducação/GSED, vinculada à Diretoria de Modali-
dades Especiais/DIMESP da Subsecretaria de Educação Básica-SUBEB

Endereço

Setor Bancário Norte – Quadra 2, Bloco C, Lote 17 – Edifício Phenícia – 6º an-
dar – Asa Norte – Brasília/DF

Horário de atendimento

Das 8h às 18h

Contato

E-mail: gsed.dimesp@edu.se.df.gov.br

Telefone: 3901-3267

Etapas e respectivos prazos

O encaminhamento para matrícula, de adolescentes em cumprimento de Me-
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didas Socioeducativas em Meio Aberto e/ou Semiliberdade, será realizado a qualquer 
época do ano e poderá ser solicitado pelos responsáveis, pelo Núcleo de Atendimento 
Inicial/NAI/SEJUS/SEEDF, pelas Gerências de Atendimento em Meio Aberto/GEAMA/
SEJUS, Gerências de Semiliberdade/GSEL/SEJUS e/ou órgãos da Rede de Proteção 
Social.
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ESCOLAS CREDENCIADAS (REDE PRIVADA)

Descrição

Verificação da situação legal de todas as escolas credenciadas ou em processo de 
recredenciamento junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Documento e/ou requisitos

Lista de documentação disponível no site da SEEDF

http://avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/escolas_credenciadas/educacao_basica.html

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (para recebimento de informações/orientações do setor técnico)

• Internet  (lista das escolas autorizadas a funcionar no Distrito Federal, 
disponível no site da SEEDF)

• Presencial (atendimento no 9º andar da Sede I da SEEDF)

Setor responsável

Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - DINE

Endereço

SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte - Brasília.

Horário de atendimento

Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Contato
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(61) 3901-3183 | E-mail: acervoescolar@edu.se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

Informação disponibilizada no momento do atendimento

Consulta 

Site da SEEDF – www.educacao.df.gov.br

ESCOLAS DO CAMPO

Descrição 

A Educação do Campo é uma modalidade da Educação Básica que perpassa 
todas as etapas e modalidades de ensino com oferta em 79 escolas do campo da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em nove Coordenações Regionais de 
Ensino (CREs), conforme descrição abaixo:

1. Brazlândia Área nº 05 Setor Tradicional (61) 3901-6626

2. Ceilândia QNM 27, Área Especial Módulo B – Ceilândia Sul (61) 3901-3759/
3901-5942

3. Gama Praça nº 02, Lotes 10/12, Área Especial, Setor 
Central

(61) 3901-8089/
3901-8203

4. Núcleo 
Bandeirante Av. Contorno – Área Especial 06 – lotes H / N (61) 3901-4335/

3901-3533
5. Paranoá DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas (61) 3901-7553
6. Planaltina Setor Educacional, Lotes C/D (61) 3901-4541

7. Santa Maria CL 114, Lote “D”, Santa Maria Shopping, 4º Andar (61) 3901-6603/
3901-6595

8. São Sebastião Avenida Comercial n° 2251 – Centro (61) 3901-7705

9. Sobradinho Quadra 01, Área Especial, Número 3, COER, 
Expansão Urbana Setor Oeste (61) 3901-4092

10. Samambaia
Escola Classe Guariroba, da CRE de Samambaia, 
localizada na DF 180, Km 18, chácara 57 e 58, 
Núcleo Rural de Taguatinga.

(61) 9 974-2245

Documento e/ou requisitos
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Os estudantes que pretendem efetivar Matrícula Nova para ingresso em UE 
da modalidade Educação do Campo podem fazer a inscrição ou não pela Central de 
Telematrícula 156 e deverão matricular-se diretamente na UE pretendida, observado 
o disposto no item 3.3 da Estratégia de Matrícula da SEEDF – 2020.

Para a efetivação da matrícula, são necessários os seguintes documentos: ori-
ginal e cópia da Certidão de Nascimento, CPF do estudante, duas fotos 3X4, compro-
vante de residência, comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei 
Distrital nº 4.379/2009.

Para a Educação Básica é necessária a Carteira de Vacinação, conforme Lei 
nº 6.345/2019. O responsável deverá apresentar, no ato da matrícula do estudante 
menor de idade, os seguintes documentos pessoais: Registro Geral (RG) e Cadastro 
de Pessoa Física (CPF).

Para saber mais, a Estratégia de Matrícula da SEEDF 2020

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/08/Caderno_Estra-
t%C3%A9giadeMatr%C3%ADcula_Site.pdf

Forma de prestação dos serviços 

(presencial, telefone, internet)

As escolas do campo funcionam no formato presencial, exceto em situações 
adversas e não convencionais, como em decorrência da Pandemia do Covid-19, em 
que as atividades presenciais foram suspensas e as atividades educativas estão sen-
do realizadas de forma híbrida, isto é, remota e com distribuição de material impresso 
aos estudantes.

Setor responsável

Local: Direção/secretaria da própria Unidade Escolar

Regional: Coordenação Regional de Ensino (CRE)

Central: Subsecretaria de Educação Básica (Subeb)/Diretoria de Educação do 
Campo, Direitos Humanos e Diversidade/Gerência de Educação do Campo (DCDHD/
GCAM)
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Endereço

Endereço das Escolas do Campo: 

http://www.educacao.df.gov.br/educacao-no-campo/

CRE: informado no quadro acima

SUBEB/DCDHD/GCAM: Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco C, Edifício 
Phenícia – 3º andar

Horário de atendimento

De 8h as 12h e 14h as 18h

Contato

E-mail: gcam.dcdhd@edu.se.df.gov.br | Telefone: (61) 3901-3192

Etapas e respectivos prazos

• Educação Infantil – Regime Anual

• Ensino Fundamental – Regime Anual

• Ensino Médio –  Regime Anual

• Educação de Jovens e Adultos – Regime Semestral 

• Educação Profissional integrada à EJA – Regime Semestral

Consulta 

(andamento do serviço solicitado)

A consulta sobre o andamento do processo de matrícula ou dos demais ser-
viços solicitados pode ser verificada na própria Unidade Escolar pelos telefones ou 
e-mails de contato no site da SEEDF ou pela Central 156.
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ESCOLAS EXTINTAS

Descrição

Emissão gratuita de Certidão de estudos que corresponda ao percurso escolar 
ou declaração de escolaridade cursada pelo interessado.

Documento e/ou requisitos

Cópia e original da carteira de identidade

Requerer diretamente na Gerência de Documentação e Acervo Escolar

Site da SEEDF:

www.educacao.df.gov.br/Link: Escolas/Instituições Educacionais Extintas/Re-
querimento de documentação escolar de Instituições Educacionais Extintas - SEDF

Forma de prestação dos serviços 

presencial, telefone, internet

Setor responsável

GEDAE

Endereço

Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, sala 912.

Horário de atendimento

8h às 12h e 13h às 17h 
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Contato

(61) 3901-3183 | E-mail: acervoescolar@edu.se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

Conforme a data de solicitação

Consulta 

O interessado deve verificar a resposta do setor técnico consultando o e-mail 
que indicou no seu requerimento

ACERVOS DE ESCOLAS PARTICULARES OFICIALMENTE 
EXTINTAS NO DISTRITO FEDERAL

Descrição

A Gerência de Documentação e Acervo Escolar (GADAE) é responsável pela 
guarda, manutenção e conservação dos acervos de escolas particulares oficialmente 
extintas no Distrito Federal.

A GEDAE atende às demandas relativas à publicação de alunos concluintes do 
ensino médio e da educação profissional, por meio de link no site desta Pasta, des-
tinado, exclusivamente, às instituições educacionais e unidades escolares (I.E./U.E) 
devidamente credenciadas. Cabe, dentre outras ações, a emissão de Autorização 
precária para o exercício da função de secretário escolar, nos termos da legislação, 
atualização cadastral do sistema CIEC - Cadastro das Instituições Educacionais do 
Distrito Federal, atualização e divulgação da lista de instituições credenciadas.

Para acessar ao serviço relativo às escolas extintas, o cidadão poderá con-
sultar a relação de instituições educacionais extintas no site: https://www.educacao.
df.gov.br/rede-particu lar-escolas-extintas.

Para acessar ao serviço de Autorização precária para o exercício da função 
de secretário escolar, a I.E./U.E deverá observar o disposto na Portaria nº 92/2010 
- SEEDF e preencher Ofício de autuação de processo na Gerência de Gestão Pro-
cessual e de Arquivo - GEPA, que é o setor responsável por este serviço. Observase 
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a necessidade dos documentos serem enviados originais e também digitalizados, em 
arquivos distintos, denominados conforme consta no requerimento, formato “retrato”. 
A digitalização deve garantir o mínimo de qualidade entre o arquivo digital gerado e o 
documento original, levando em consideração suas características físicas, estado de 
conservação e finalidade de uso do arquivo digital. Após a digitalização, o documento 
deve ser submetido ao OCR (Optical Character Recognition).

Para atendimento à publicação de alunos concluintes, a I.E./U.E deve encami-
nhar requerimento para agendamento pelo link: https://www.educacao.df.gov.br/rede-
-particular-certificados-e-diplomas.

Custo

Atendimento gratuito.

Locais e formas de acesso ao serviço

Presencial, Telefone, Internet

SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, sala 912 - Asa Norte, - DF, acervo-
escolar@edu.se.df.gov.br, 3901-3183, 3901-8164

Telefone: (61) 3901-3183.

E-mail: acervoescolar@edu.se.df.gov.br

Via processo eletrônico SEI GDF: CPDAE/DINE/SUPLAV

Horário de atendimento

Matutino: 08h às 12h Vespertino: 13h às 17h

Documentos necessários

Relação de documentos constantes na Portaria nº 48/2015- SEEDF para publi-
cação de concluintes.

Relação de documentos constantes na Portaria nº 92/2010 - SEEDF para emis-
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são de Autorização precária.

Procedimentos para atender, receber e responder as 
sugestões e reclamações

Por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria:

Telefone 162

Site www.ouv.df.gov.br

Presencial na Ouvidoria – Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco 
C, Edifício Phenícia - Térreo, Brasília - DF.

Previsão de horário de atendimento e tempo de espera

O prazo de resposta é de 30 dias a partir da solicitação. Nos atendimentos re-
lacionados ao acervo segue a mesma previsão podendo o prazo ser estendido a de-
pender de pesquisas em Livros e Atas. Os atendimentos são agendados pelo e-mail: 
acervo.escolar@edu.se.df.gov.br

Nos casos em que a documentação original não tiver sido deixada pronta pela 
instituição extinta, ou em que o aluno já tenha recebido os originais, será emitida uma 
certidão que substitui históricos escolares e certificados, conforme determina a Porta-
ria nº 510 de 24/12/2002 - SEDF.

ESTUDANTE ATLETA

Descrição

Benefício concedido ao estudante que participa de competições e/ou eventos ofi-
ciais representando a Unidade Escolar, a comunidade, clubes ou federações esportivas. 

Art. 289 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF:

O afastamento do estudante atleta para participar de competições ou even-
tos oficiais importará na suspensão das atividades escolares, sendo lhe assegurado: 
I - dispensa das aulas durante o período em que estiver ausente, devendo a unidade 
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escolar registrar falta justificada no Diário de Classe, explicando o motivo e o período 
II - período especial para provas a que porventura faltar para participar de 
competições, devendo a unidade escolar organizar-se para oferecê-las 
III - reposição de ensino ao estudante que se julgar prejudicado no seu direito de 
aprender, devendo a unidade escolar programar a reposição de aulas, desde que 
solicitadas pelo estudante

Documentos e/ou Requisitos

O estudante deverá apresentar documento comprobatório de convocação 
à Unidade Escolar. Após a competição, o aluno deve apresentar na coordenação 
ou direção escolar o certificado de participação em competição de modalidade 
esportiva. É preciso ainda comprovar a convocação para participar das compe-
tições e/ou eventos oficiais.

Setor Responsável

Direção da Unidade Escolar

Endereço

Unidade Escolar de matrícula

Horário de Atendimento

Conforme funcionamento da Unidade Escolar

Contato

Na própria Unidade Escolar

ESTUDANTE GESTANTE OU HOSPITALIZADO

Descrição
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Benefício concedido à estudante gestante, visando à realização de exercícios 
domiciliares individualizados com acompanhamento da Unidade Escolar pelo prazo 
previsto na Constituição Federal de 1988 para licença maternidade, de 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 284 do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal:

A escolaridade e o atendimento educacional especializado em classe hospita-
lar e/ou em domicílio aos estudantes matriculados em unidades escolares e impos-
sibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde prolongado, que 
implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência em domicí-
lio, serão garantidos por meio de atividades pedagógicas domiciliares, sob a respon-
sabilidade da equipe gestora, do corpo docente e família e/ou responsável legal do 
estudante, devidamente previstos no Projeto Político Pedagógico – PPP da unidade 
escolar.

§2º À estudante gestante deve ser garantido o exercício domiciliar individuali-
zado e com acompanhamento da unidade escolar pelo prazo previsto na Constituição 
Federal de 1988 para licença maternidade, qual seja, 180 (cento e oitenta dias) dias. 

Documentos e/ou Requisitos

A gestante ou o aluno em tratamento deve apresentar atestado médico na co-
ordenação ou direção da escola, com o período do afastamento.

Setor Responsável

Direção/Secretaria da Unidade Escolar

Endereço

Unidade Escolar de matrícula

Horário de Atendimento

Unidade Escolar

Contato
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Na própria Unidade Escolar

HISTÓRICO ESCOLAR

Descrição

O Histórico Escolar é o documento oficial para matrícula, devendo ser expedido 
por Instituição Educacional (IE)/Unidade Escolar (UE) devidamente credenciada. É o 
documento que comprova o percurso do estudante, no qual são registradas as ava-
liações, a frequência e a carga horária cumprida.

Documento e/ou requisitos

Documento de identidade

No caso dos menores de idade, documento de identificação do responsável legal

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (da unidade escolar/instituição educacional)

• Internet (e-mail da unidade escolar/instituição educacional)

• Presencial (no horário de funcionamento da secretaria da unidade esco-
lar/instituição educacional)

Setor responsável

Secretaria Escolar

Endereço

Unidade Escolar/Instituição Educacional de matrícula

Horário de atendimento

Conforme funcionamento da Unidade Escolar/Instituição Educacional
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Contato

Direção ou Secretaria Escolar da Unidade Escolar/Instituição Educacional 
de matrícula

Etapas e respectivos prazos

A UE/IE deverá emitir uma declaração provisória, com validade de até 30 dias, 
garantindo a emissão do Histórico Escolar ao término do prazo estabelecido

Consulta 

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional

INSPEÇÃO DE ENSINO

Descrição 

Apuração de irregularidades e denúncias relativas às Unidades Escolares 
(UEs) da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e às Instituições Educacionais 
(IEs) da Rede Privada de Ensino do DF.

Documento e/ou requisitos

Recebimento, por meio do Sistema de Ouvidoria do GDF, de reclamações e/ou 
denúncias formuladas pela Ouvidoria.

Forma de prestação dos serviços 

Telefone 162

Internet - site da Ouvidoria da SEEDF www.ouvidoria.df.gov.br

Presencial - atendimento no 13º andar da Sede I da SEEDF

Setor responsável
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Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de Ensino - DINE

Gerência de Supervisão da Rede Pública de Ensino - GSPU

Gerência de Supervisão da Rede Privada de Ensino - GSPR

Endereço

SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte - Brasília 
(GSPU e GSPR)

SBN, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 13º andar, Asa Norte - Brasília 
(Ouvidoria da SEEDF)

Horário de atendimento

Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h (GSPU e GSPR)

Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h (Ouvidoria da SEEDF)

Contato

(61) 3901-3259 (GSPU) | gspu.dine@edu.se.df.gov.br

(61) 3901-3180 (GSPR) | gspr.dine@edu.se.df.gov.br

162 (Ouvidoria da SEEDF)

Etapas e respectivos prazos

Prazos estipulados pela Ouvidoria da SEEDF

Consulta 

162 (Ouvidoria da SEEDF)

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS
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Descrição

ANDE-BRASIL - Associação Nacional de Equoterapia

1º Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 6/2018 - Vigente (Vigência de 24 me-
ses, a contar de 20 de dezembro 2021)

A Associação Nacional de Equoterapia – ANDE-BRASIL presta atendimento 
em Equoterapia aos estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de En-
sino do Distrito Federal, com deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento/
Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA). A abordagem é um serviço de referência, 
uma vez que a interação do estudante com o cavalo estimula o desenvolvimento de 
habilidades psicossociais, auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor facilitando o 
processo de ensino e aprendizagem, além de promover a melhoria da qualidade de 
vida e a inclusão social destes estudantes.

Contato: (61)3468-7092 - Granja do Torto, Lago Norte, Brasília/DF.

Centro de Ensino de Reabilitação (CER)

Acordo de Cooperação Nº 01 / 2019 - Vigente (Vigência de 60 meses, a contar 
de 24/04/2019 )

Este Acordo tem como objetivo, a mútua cooperação entre a Secretaria de 
Estado de Educação Distrito Federal - SEEDF e o Centro de Ensino e Reabilitação — 
CER, prestar atendimento gratuito pelo período de 2 anos a um total de 480 (quatro-
centos e oitenta) crianças e adolescentes matriculados na rede pública de Ensino do 
Distrito Federal, com deficiência intelectual e/ou múltipla e das famílias, por meio de 
atendimento especializado apropriado às suas necessidades individuais, que venham 
a possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, visando à melhoria da qualida-
de de vida para sua inclusão, de forma consciente e ativa, à família e à sociedade; 
conforme Plano de Trabalho integrante deste documento.

Contato: (61)3242-8565 - SGAS 909, 28 – Brasília/DF.

IFB – Instituto Federal de Brasília

Termo de Cooperação nº 05/2021 - Vigente (Vigência de 60 (sessenta) meses, a 
contar da data de sua assinatura 18/11/2021). Objeto do processo 00080.00201697/2019-
64. Legislação correlata, Portaria Nº 115, DE 14 de fevereiro de 2022.
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Parceria entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-
DF) e o Instituto Federal de Brasília (IFB), que conjunta e gratuitamente, nas depen-
dências do IFB - Campus de Planaltina DF, atende os estudantes com deficiência, 
dificuldade de aprendizagem, Transtorno Global do Desenvolvimento e outros Trans-
tornos funcionais da SEEDF, por meio da Equoterapia. Os atendimentos a estudantes 
com deficiência nas áreas de saúde e equitação são realizados dentro de uma abor-
dagem interdisciplinar com foco no desenvolvimento biopsicossocial.

Contato: (61) 2103-2154 - SGAN 610, Módulo D,E,F e G, Brasília/DF.

UCB – Universidade Católica de Brasília

Vigente até 17/05/2022

A Universidade Católica de Brasília (UCB) possui o Programa de Atendimento 
Educacional Especializado nas áreas de Educação Física, Arte (Expressão Corporal 
e Dança) e Pedagogia para estudantes que apresentam Deficiência Física, Intelec-
tual, Visual, Múltipla e Transtornos do Espectro Autista. O projeto oferece atividades 
corporais – recreativas, artísticas, psicomotoras e de iniciação esportiva – para estu-
dantes da Rede Pública do DF a fim de eles possam ter a oportunidades de desenvol-
ver suas potencialidades, respondendo ao que determina a Lei Brasileira de Inclusão.

Contato: (61)3356-9048 (seg-sex/8h-12h e 14h-18h) - Instalações do Curso de 
Educação Física no Campus I da Universidade Católica de Brasília (QS 07 Lote 01 
EPCT – Águas Claras – Brasília/DF)

Cavalo Solidário

Em fase de reelaboração do Plano de Trabalho

O Instituto Cavalo Solidário tem por objetivo ofertar atividades específicas de 
Equoterapia, proporcionando o desenvolvimento biopsicosocial dos estudantes por 
meio de conteúdo curricular pedagógico e favorecendo novas formas de comunica-
ção, socialização, confiança em si mesmo e autoestima aos estudantes com Defici-
ência e Transtornos Global do Desenvolvimento (TGD).

O Instituto Cavalo Solidário tem como uma de suas metas a disponibilização 
de 60% das vagas internas para estudantes com Deficiência e Transtorno Global 
do Desenvolvimento (TGD) regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal, na frequência e condições técnicas indicadas pela equipe téc-
nica interdisciplinar. A instituição está organizada pedagógica e tecnicamente para 
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prestar esse atendimento com qualidade aos estudantes com deficiências, promo-
vendo atividades equoterápicas em quatro programas básicos de equoterapia: Hi-
poterapia, Educação/Reeducação, Pré-Esportivo e Prática Esportiva Paraequestre. 
A contrapartida da SEEDF é a disponibilização de professores, não havendo a ne-
cessidade de recursos financeiros.

Contato: (61)3910-1968 - DF 075, KM 08, A/E 01, Granja Modela, Riacho 
Fundo I.

Centro Básico de Equoterapia Sede situado no Núcleo Rural Alexandre de 
Gusmão, INCRA 9, DF 180 Chácara 3/465 – Ceilândia.

Primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas – RCG no Setor Militar Com-
plementar (SMC) - Estrada Parque Acampamento (EPAC) Brasília/DF. Contato: 
(61)3501-0316.

RPMON Regimento de Polícia Montada – Equoterapia

Vigente até 09/2020

Cooperação mútua entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Se-
cretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para oferecer Equote-
rapia aos estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 
e Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados na Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal. A contrapartida da SEEDF é a disponibilização de professores, não 
havendo a necessidade de recursos financeiros.

Contato: (61)3910-1968 - DF 075, KM 08, A/E 01, Granja Modela, Riacho Fundo I

Atendimento em Equoterapia a estudantes com deficiência e Transtorno do 
Espectro Autista – TEA, com matrícula ativa nas Unidades Escolares da Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal.

Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF e esta Secretaria de Estado de Edu-
cação do Distrito Federal - SEEDF a fim de regularizar e regulamentar o atendimento 
de Equoterapia aos estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista - 
TEA, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em substituição a 
Portaria Conjunta nº 14, de 14 de

setembro de 2017, expirada em 09/2020 (Processo 0084-000159/2015). Pro-
cesso de parceria em fase final de assinatura. A vigência na Portaria Conjunta será 
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indeterminada. Entretanto, no Plano de Trabalho será de de 60 (sessenta) meses, 
com processo Seletivo Especifico para o remanejamento dos servidores/professores. 
Processo SEI 00054-00057244/2020-27

Contato: (61) 3190-4916 (RPMon) / (61) 99676-1982 (Centro de Equoterapia)

E-mail: esq.apoio.rpmon@gmail.com

DF 075 KM 08 AE 01 Granja Modelo, Riacho Fundo I - CEP:71.829-001

AMPARE – Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de 
Excepcionais

Vigente até 20/12/2023

Promove e articula ações em defesa dos direitos das pessoas com defici-
ência. O serviço proporciona a inclusão social e a cidadania, uma vez que o tra-
balho da instituição é realizado em regime integral ou parcial e tem como propó-
sito oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE) bem como apoio 
extensivo nas áreas de Estimulação Precoce e/ou essencial, Psicologia, Fisiotera-
pia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social e Núcleo Ocupacional. 
Contato: (61)3274-9561 - SHCGN 709, Asa Norte/DF

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brasília

Vigente até 22/03/2024

Oferece gratuitamente nas dependências da APAE-DF atendimen-
to exclusivo e/ou complementar aos estudantes com deficiência intelectu-
al ou associada a outras deficiências. A contrapartida da SEEDF é a disponi-
bilização de professores, não havendo a necessidade de recursos financeiros. 
Contato: (61)2101-0460 - EQN 713/913, lote E, A/E, Asa Norte/DF

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Tagua-
tinga e Ceilândia – APAED

Vigente até 09/07/2024

Atendimento especializado multiprofissional no serviço de referência e apoio à 
habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas desde no 
nascimento até a  fase adulta, com disponibilização de professores e fornecimento de 
alimentação escolar.
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Contato: (61)3372-2528 - QNM 29 Módulo D, Ceilândia/DF

Associação Pestalozzi de Brasília

Vigente (Vigência de 36 meses a partir de 28/12/2018)

Atendimento Educacional Especializado - AEE, Habilitação, Reabilitação e Ser-
viços de Inclusão social, durante período integral das 08 às 17h, para 135 estudantes 
com diagnóstico de deficiência intelectual e deficiência múltipla, na faixa etária dos 
25 aos 59 anos e 11 meses; ofertar três refeições diárias (café da manhã, almoço 
e lanche) e disponibilizar serviços de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, 
nutrição e assistência social, musicalização pedagógica, artes plásticas, artes cêni-
cas, educação física, horta/jardinagem, alfabetização funcional, terapias integrativas/
complementares, atividades pedagógicas artesanais e Atividades de Vida Autônoma 
(AVAs), a ser executado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Conjunto 2, 
Avenida das Nações - Asa Sul, conforme detalhamento do Plano de Trabalho.

Contato: (61)3224-7641 - SCES Trecho 02, Beira Lago, Brasília/DF.

CEAL – Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni 
Vigente

Vigência de 60 meses a partir 21/12/2018

O Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni (CEAL) presta 
atendimento especializado no serviço de referência e apoio a estudantes com defi-
ciências na audição. Realiza ações que promovem a melhoria da qualidade de vida 
bem como a inclusão social dos estudantes com deficiência, respeitando a temporali-
dade, considerando a idade auditivo cerebral e o nível de desenvolvimento cognitivo. 
A contrapartida da SEEDF é a disponibilização de professores, não havendo necessi-
dade de recursos financeiros.

Contato: (61)3349-9944 - SGAN 909, Bloco B, Brasília/DF

Classes Hospitalares – Secretaria de Estado de Saúde

PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 20 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a cooperação mútua entre a Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Vigente 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura da Portaria Con-
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junta, a partir de 20 de julho de 2021.

Atendimento Educacional Hospitalar - Classes Hospitalares às crianças da 
Educação Infantil e crianças e adolescentes dos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa e impossibilita-
dos de frequentar as unidades escolares de origem.

Contato: Endereço: Sain Parque Rural S/Nº Asa Norte CEP:70.770-200 Tel: 
(61) 2017-1145 – Ramais:1096/1133 E-mail dasis.coasis@saude.df.gov.br

Prioridade de atendimento: O atendimento referido no caput é destinado às 
crianças da Educação Infantil e crianças e adolescentes dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, incluídos os diagnosticados com deficiência, com matrícula ativa, im-
possibilitados de frequentar as unidades escolares de origem, em razão de tratamento 
de saúde que implique internação hospitalar para tratamento de saúde nas Unidades 
Regionais Hospitalares do Distrito Federal, que ofertem atendimento na Pediatria.

Procedimento

Entrar em contato diretamente com a instituição conveniada

Setor Responsável

Secretaria da instituição conveniada

Endereço
APAE EQN 713/913, lote E, A/E, Asa Norte – DF

APAED QNM 29 Módulo D, Ceilândia – DF
AMPARE SHCGN 709, Asa Norte – DF

PESTALOZZI SCES Trecho 02, Beira Lago, Brasília – DF
CEAL SGAN 909, Bloco B, Brasília – DF

APADA CRS 515, Bloco B, Nº 27, 1º andar, Asa Sul – DF
ANDE-BRASIL Granja do Torto, Lago Norte, Brasília – DF

IFB SGAN 610, Módulo D,E,F e G, Brasília – DF
UCB QS 07, Lote 01, EPCT, Águas Claras – DF

CAVALO SOLIDÁRIO
Núcleo Rural Alexandre Gusmão, chácara 3/465, DF 
180, Ceilândia – DF
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RPMon
DF 075, KM 08, A/E 01, granja Modela, Riacho Fun-
do I

Horário de Atendimento 
Das 8h às 12h e das 14 às 18h

Contato
APAE (61) 2101-0460

APAED (61) 3372-2528
AMPARE (61) 3274-9561

PESTALOZZI (61) 3224-7641
CEAL (61) 3349-9944

APADA (61) 3346-8025
ANDE-BRASIL (61) 3468-7092

IFB (61) 2103-2154
CER (61) 3242-8565
UCB (61) 3356-9048

CAVALO SOLIDÁRIO (61) 3501-0316
RPMon (61) 3910-1968

MATRÍCULA A QUALQUER TEMPO

Descrição

Para a democratização do acesso sem interferências, a SEEDF oportuniza a 
matrícula a qualquer tempo em uma Unidade Escolar da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal, conforme estabelece o Parecer n° 118/2014 – CEDF, homologado 
pela Portaria n° 171/SEEDF, de 24/07/2014.

Para realizar a inscrição no remanejamento é necessário preencher formulário 
próprio, na secretaria da Unidade Escolar onde o estudante está matriculado, e, no 
ato da inscrição, fazer opção por uma única Unidade Escolar.

Documento e/ou requisitos

Declaração de transferência e documentos pessoais do estudante e do respon-
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sável legal.

Forma de prestação dos serviços

• Telefone (da Unidade Escolar)

• Internet (e-mail da Unidade Escolar)

• Presencial (no horário de funcionamento da Secretaria da Unidade Escolar)

Setor responsável

Na própria Unidade Escolar ou na Coordenação Regional de Ensino da região 
administrativa em que deseja matrícula

Endereço

Unidade Escolar de matrícula

Horário de atendimento

Em qualquer época do ano, de acordo com o horário de funcionamento de cada 
Unidade Escolar

Contato

Na própria Unidade Escolar

Etapas e respectivos prazos

A ser informado pela Unidade Escolar e pelas Coordenações Regionais de Ensino

Consulta

Na própria Unidade Escolar
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NOVO ENSINO MÉDIO

Descrição

A organização do Novo Ensino Médio (NEM) do Distrito Federal busca superar 
os desafios decorrentes da universalização do acesso à Educação Básica, tais como 
garantir a permanência dos jovens na escola; reduzir as desigualdades educacionais; 
reduzir as taxas de distorção idade-série e assegurar a qualidade das aprendizagens. 
É necessário, ainda, dar mais espaço ao protagonismo juvenil, respeitando as traje-
tórias singulares de cada estudante, levando em conta seu ritmo de aprendizagem e 
seu projeto de vida.

Assim, considerando os indicadores educacionais expressos nas avaliações 
externas, fica evidente a importância do novo modelo de Ensino Médio. Mudanças 
estruturais, tanto do ponto de vista pedagógico/administrativo quanto de organização 
curricular, precisam ser realizadas com o objetivo de ressignificar a escola enquanto 
espaço para o fortalecimento das relações sociais, a garantia das aprendizagens es-
senciais e a oferta de trajetórias diversificadas que estejam alinhadas com as expec-
tativas dos jovens e a real capacidade de oferta de cada Unidade Escolar.

O Novo Ensino Médio é definido por uma nova organização curricular, mais fle-
xível, com diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes. Contempla a Forma-
ção Geral Básica (FGB), com carga horária de 1.700 horas, referenciada pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), e a oferta de Itinerários Formativos (IF), com 
carga horária de 1.300 horas, com foco em áreas de conhecimento e na Educação 
Profissional Técnica (EPT).

O Projeto Piloto foi implantado em 12 (doze) Unidades Escolares-Piloto (UEPs), 
no primeiro semestre de 2020. O processo seletivo das UEPs teve início em 2019 por 
meio de seminários regionais e reuniões locais. Após a manifestação da Unidade 
Escolar, o processo foi concluído. A partir de 2020, haverá a implantação gradual, 
finalizando todo o processo de implantação do NEM nas 92 Unidades Escolares de 
Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em 2024.

O processo seletivo das UEPs teve início em 2019 por meio de seminários 
regionais e reuniões locais. Após a manifestação da Unidade Escolar, o processo foi 
concluído. A partir de 2020, haverá a implantação gradual, finalizando todo o proces-
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so de implantação do NEM nas 92 Unidades Escolares de Ensino Médio da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal em 2024.

As principais mudanças no Novo Ensino Médio são:

1. Projeto de Vida como Unidade Curricular em todos os seis semestres 
do Ensino Médio

2. Organização Curricular composta pela Formação Geral Básica (1700h) 
e pelos Itinerários Formativos (1300h), totalizando 3000h ao final do Ensi-
no Médio, com a possibilidade de cursar eletivas, trilhas de aprendizagem 
e formação técnica e profissional.

Documentos e/ou requisitos

Os estudantes interessados em cursar os Itinerários de Formação Técnica e 
Profissional do Novo Ensino Médio precisam procurar diretamente as Secretarias das 
Unidades Escolares ofertantes.

Setor responsável

Diretoria de Ensino Médio (DIEM) da Subsecretaria de Educação Básica (Su-
beb) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Endereços

Setor Bancário Norte (SBN) quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia - 8° andar - 
Asa Norte - Brasília. 

Horário de atendimento

Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Contato

(61) 3901-8013/39013251
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comite.novoensinomedio@edu.se.df.gov.br

diem.coeja@edu.se.df.gov.br

gppem.diem@edu.se.df.gov.br

Consulta

http://www.educacao.df.gov.br/novo-ensino-medio/

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
 

Descrição

A Orientação Educacional é uma oferta educativa presente nas escolas da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em todas as etapas e modalidades de 
ensino, configurando-se como um direito dos estudantes e parte da estrutura peda-
gógica das unidades de ensino.

Cabe aos profissionais atuantes na Orientação Educacional planejar, coorde-
nar, implementar e avaliar o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para os 
estudantes, professores, famílias/responsáveis legais, além da organização escolar 
enquanto instituição. Outras funções são participar na identificação dos fatores que 
interferem no processo de ensino-aprendizagem; assessorar a equipe técnico-peda-
gógica no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem; fomentar o processo 
de informação educacional e profissional, objetivando a inserção no mundo do traba-
lho; estimular a participação na transformação dos conflitos de forma não-violenta; 
aplicar metodologias e técnicas que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem 
e o desenvolvimento integral dos educandos.

A Orientação Educacional atua na perspectiva da Educação em e para os Direi-
tos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, acompanhando e avaliando 
os processos educacionais, viabilizando o trabalho coletivo, promovendo e auxiliando 
os mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o 
processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações/instâncias a ela 
vinculadas; assim como articulando ações em parceria com os diversos setores da Se-
cretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), bem como com a Rede Intersetorial 
de promoção, garantia e defesa do direito dos estudantes da rede pública de ensino.
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Documentos e Requisitos

Os documentos que normatizam e estruturam a Organização do Trabalho 
Pedagógico da Orientação Educacional são o Currículo da Educação Básica, 
o Regimento da Rede Pública de Ensino do DF e a Orientação Pedagógica da 
Orientação Educacional.

Conforme a Lei nº 5.105, de 3 de Maio de 2013, que dispõe sobre a Carreira 
Magistério e a Portaria Conjunta SEAPE-SEEDF nº 5, de 11 de Setembro de 2013, 
que estabelece a Ficha Profissiográfica do cargo de Pedagogo-Orientador Educacio-
nal, para atuar nesse segmento são requisitos necessário diploma de curso superior 
em Pedagogia e a habilitação ou pós-graduado em Orientação Educacional, devida-
mente reconhecidos e registrados pelo Ministério da Educação (MEC). O provimento 
do cargo é feito por meio de concurso público específico.

Setor Responsável

Gerência de Orientação Educacional (GOE), vinculada à Diretoria de Serviços 
e Apoio à Aprendizagem (DISPRE), da Unidade de Gestão Articuladora da Educação 
Básica - UNIGAEB, subordinada à Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB).

Horários de atendimento

Das 8h às 18h

Endereço

SBN – Quadra 2 – Bloco “C” - Lote 17 – Edifício Phenícia – 6º andar (Asa Norte)

Brasília DF CEP.: 70.040-020

Contato

E-mail: goe.dispre@edu.se.df.gov

Telefone: (61) 3901-7416

Instagram: goe.dispre
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Canal YouTube: Gerência de Orientação Educacional

https://www.youtube.com/channel/UCGI-sXeP_HoQDruW81sa2vw

GERÊNCIA DE POLÍTICAS DE LEITURA E MÍDIAS EDUCACIONAIS 
- GPLE

INCENTIVO À LEITURA

Descrição

Desenvolvimento de ações que favoreçam potencializar os avanços dos es-
tudantes, em especial, aquelas que dizem respeito às práticas de leitura e escrita, 
por considerar a essencialidade destas para as aprendizagens dos estudantes, nas 
diferentes áreas do conhecimento, para que possam transitar com autonomia e de-
senvoltura na sociedade e exercer plenamente a sua cidadania.

Realização de estratégias ricas e diversificadas para apoiar e fortalecer os pro-
cessos de ensino eaprendizagens, fomentando a leitura, por meio da integração entre 
educação, arte e cultura, de forma a transformar os espaços educativos em ambien-
tes dinâmicos e motivadores para o estímulo à leitura dos estudantes, bem como con-
tribuir para o desenvolvimento das potencialidades dos leitores, favorecendo, assim, 
a inserção destes estudantes no universo da arte, do patrimônio e da cultura letrada.

Documentos e Requisitos

Os documentos que normatizam e estruturam o trabalho são o Currículo 
da Educação Básica, o Regimento da Rede Pública de Ensino do DF, em atendi-
mento à legislação nacional, em especial, a Lei do Livro - Lei nº 10.753/2003, a 
Lei Brasileira de Inclusão - Lei 13.146/2015, o Plano Nacional do Livro e Leitura 
PNLL - Decreto nº 7.559/2011 e atualizações, a Política Nacional de Leitura e 
Escrita – PNLE - Lei nº 13.696/2018, o Plano Nacional deEducação - PNE - Lei 
nº 13.005/2014, o Plano Distrital de Educação - PDE -Lei nº 5.499/2015, o Plano 
Nacional de Cultura - PNC, a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional - LDB 
- Lei nº 9.394/1996, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
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Setor Responsável

Gerência de Políticas de Leitura e Mídias Educacionais - GPLEI, vinculada à 
Diretoria de Serviços e Projetos especiais de Ensino - DISPRE, da Subsecretaria de 
Educação Básica - SUBEB.

Horários de atendimento

Das 8h às 12h e das 14 às 18h

Endereço

SIA SAPS - Setor de Áreas Públicas Lote E - Área Especial Brasília - DF CEP: 
71.215-000

Contato

E-mail: gplei.dispre@edu.se.df.gov.br

Telefone: (61) 3901-3267 / 3901-6740

Canal YouTube: Gerência de Políticas de Leitura Tecnologias Educacionais

https://www.youtube.com/channel/UC-y2qE4AgyJcw7KwaLvdbtA

PROCESSO DE INCLUSÃO

Descrição

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, fundamenta-se 
em princípios de equidade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos 
os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresen-
tar em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de oportunidades 
educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente, 
apoiando-se em políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da 
necessidade de condições distintas para a efetivação do processo de ensino-aprendi-
zagem de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e comportamen-
to para altas habilidades/superdotação. A Inclusão é a oferta de educação a todas 
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as crianças, em respeito às suas especificidades e potenciais, independentemente 
das condições que possam apresentar. Desde 2003, todas as UE da Rede Pública 
de Ensino que ofertam a Educação Básica e as Instituições Educacionais Parceiras 
são inclusivas. Para tanto, é necessário oferecer aos estudantes, recursos e serviços 
pedagógicos especializados que viabilizem o seu acesso à aprendizagem.

Procedimentos

Todas as Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do DF que ofertam 
Educação Básica e as Instituições Educacionais Parceiras são inclusivas.

O estudante com Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Física (DF), Defici-
ências Múltiplas (DMU), Deficiência Visual (DV), Surdez/Deficiência Auditiva (S/
DA), Surdocego (SC), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)/Transtorno do 
Espectro Austista (TEA), Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) ou Transtornos 
Funcionais Específicos (TFE), submetido ao processo de avaliação realizado pelos 
profissionais do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, pode ser indicado, 
conforme cada caso, para atendimento em turmas diferenciadas, de acordo com os 
critérios estabelecidos, anualmente, no Documento “Estratégia de Matrícula” da Rede 
Pública de Ensino.

CLASSE COMUM INCLUSIVA: constituída por estudantes de Classe Comum 
e estudantes com Deficiências (DI, DF, DMU, DV, SC, DA que não optam por Libras, 
TEA, AH) ou estudantes com Transtornos Funcionais (TFE), conforme modulação 
para cada etapa de ensino e para a modalidade da EJA. Para os estudantes S/DA 
que não se comunicam por Libras, a opção pela Classe Comum Inclusiva deverá ser 
registrada em

documento específico após contato prévio do estudante e/ou família assim 
como com a itinerância da área e/ou equipe da UE polo.

INTEGRAÇÃO INVERSA: Classe com modulação diferenciada/reduzida cons-
tituída por estudantes de Classe Comum, juntamente com estudantes com DI, DF, 
DV, DMU ou TEA. O estudante poderá permanecer em turma de Integração Inversa 
pelo período em que dela necessitar, a partir da Educação Infantil até o 2º ano do 
Bloco 2 do 2º Ciclo do Ensino Fundamental. Para os estudantes com TEA o período 
de permanência poderá ser prolongado até o 2º ano do Bloco 1 do 3º Ciclo do Ensino 
Fundamental, de acordo com Estudo de Caso/Relatório de Avaliação e Intervenção 
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Educacional/Adequação Curricular para atender as suas especificidades.

CLASSE ESPECIAL: É uma classe de caráter temporário e transitório, cons-
tituída exclusivamente por estudantes com DI, TEA, DV ou SC, sem seriação e com 
modulação específica.

EJA INTERVENTIVA: Turma constituída, exclusivamente, por estudantes com 
DI ou TGD/TEA, a partir dos 15 anos completos com DI e/ou TEA, associados ou não 
a outras deficiências.

CLASSE BILÍNGUE: Classe constituída por estudantes S/DA que se comuni-
cam por meio de LIBRAS e estudantes Surdocego - SC que foram surdos antes de se 
tornarem deficientes visuais.

CLASSE BILÍNGUE MEDIADA: Classe Comum Inclusiva constituída a partir 
da Educação Infantil, por estudantes ouvintes, S/DA que se comunicam por meio de 
LIBRAS e/ou Surdocego - SC.

CLASSE BILÍNGUE DIFERENCIADA: classe constituída por estudantes S/DA 
que se comunicam por meio de Libras e estudantes Surdocego - SC com deficiências 
associadas (DMU).

Centro de Ensino Especial

Os CEEs ofertam, exclusivamente, atendimento especializado substitutivo ao 
ensino regular aos estudantes que necessitam de Currículo Funcional, e atendimento 
complementar aos estudantes das Classes Especiais e estudantes com Deficiência 
ou TEA matriculados no ensino regular.

Atendimento complementar a estudantes surdos - Deficientes Auditivos - 
Escola Bilíngue de Libras

Procedimento de inclusão dos estudantes com necessidades especiais nas 
etapas/modalidades de ensino ofertadas nas Unidades Escolares Especializadas:

Centros de Ensino Especial (CEE), Centro de Capacitação de Profissionais 
da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Escola Bilíngue de 
Taguatinga (EBT).

Os pais de bebês surdos/deficientes auditivos podem buscar a Educação Lin-
guística Precoce, preferencialmente, em EBT.
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Os estudantes surdos/DA das Classes Bilíngues Mediadas, Classes Bilíngues 
e Classes Bilíngues Diferenciadas deverão receber Atendimento Educacional Especí-
fico (AEE) em Salas de Recursos Específicas (SRE) no contraturno e de preferência 
na UE-Polo.

Atendimento complementar a estudantes cegos - Deficientes Visuais

Procedimento de inclusão dos estudantes com necessidades especiais nas 
etapas/modalidades de ensino ofertadas nas Unidades Escolares Especializadas: 
Centros de Ensino Especial (CEE), Centro de Ensino Especial para Deficientes Visu-
ais (CEEDV), Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Defici-
ência Visual (CAP). 

Programa Educação Precoce

Programa que atende crianças com idade de 0 a 3 (zero a três) anos e 11 me-
ses e 29 dias que apresentem atraso no desenvolvimento e que encontrem-se em 
situações de risco, de prematuridade, com diagnóstico de deficiências ou TEA ou com 
potencial de precocidade para altas habilidades/superdotação, utilizando-se de recur-
sos estimuladores destinados à promoção das potencialidades, ao desenvolvimento 
integral e ao processo de inclusão, valorizando o papel dos pais e/ou responsáveis.

Atendimento em sala de recursos

Sala de Recursos Generalista (SRG): espaço pedagógico conduzido por pro-
fessor especializado, com aptidão comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte 
educacional especializado aos estudantes com DI, DF, DMU e/ou TEA em UE de en-
sino regular nas etapas da Educação Básica e nas modalidades de EJA. A UE poderá 
promover o remanejamento dos estudantes com deficiência ou TEA para um único 
horário desde que tenha adequação de temporalidade.

Sala de Recursos Generalista Bilíngue (SRGB): espaço pedagógico exclusi-
vamente oferecido na EB, por professor bilíngue (Libras e LP), especializado e com 
aptidão, cuja finalidade é de oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE)
aos estudantes que têm deficiências associadas, além da S/DA, em todas as etapas 
da Educação Básica e na Modalidade de EJA.

Sala de Recursos Específica (SRE): espaço pedagógico conduzido por profes-
sor especializado, com aptidão, cuja finalidade é oferecer Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) aos estudantes S/DA, SC, DA com outras deficiências associa-
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na Educação Profissional.

As SRE de Altas Habilidades poderão ser constituídas por várias turmas e em 
diferentes turnos, de acordo com a demanda apresentada. As SRE de Altas Habili-
dades atenderão aos estudantes oriundos das escolas públicas e da Rede Particular 
de Ensino, na proporção de 70% das vagas para a Rede Pública e 30% para a Rede 
Particular. O atendimento ao estudante com Altas Habilidades em SRE será garan-
tido mediante ficha de indicação preenchida por profissionais da UE de origem do 
estudante e entregue na Sala de Recursos pretendida. O relatório será emitido após 
o período de observação que compreende de 4 a 16 encontros, em que o estudante 
é submetido a avaliação realizada pela Equipe Especializada de Altas Habilidade, 
juntamente com o professor itinerante de Altas Habilidades.

Instituições conveniadas – Item 5

Atendimento especializado CILs

Os CILs atendem estudantes com vários tipos de deficiência (DA, DV, DM, 
TEA, entre outras). Esses atendimentos ocorrem em geral na sala de aula regular, 
com acompanhamento da Sala de Recursos e/ou com profissionais da orientação 
pedagógica. Alguns CILs desenvolvem atendimentos especiais por meio de projetos, 
como o projeto com deficientes visuais, no CIL 2 de Brasília, e o atendimento a surdos 
no CIL 1 de Brasília.

Não há seleção específica para estudantes deficientes. Eles se inscrevem 
como todos os estudantes interessados em estudar no CIL. As especificidades são 
definidas no processo pedagógico ou por informação dada pelo responsável ou pela 
escola regular.

Documentos e/ou Requisitos

As matrículas obedecem ao período estabelecido em calendário escolar

Setor Responsável

Coordenações Regionais de Ensino (CREs)

http://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/
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Enturmação

Todas as Unidades de Ensino Públicas do Distrito Federal, são inclusivas e o 
procedimento para mudança de turma para o ano seguinte, segue o protocolo de Es-
tudo de Caso, realizado pelo Serviço de Apoio e Aprendizagem SEAA e Itinerantes da 
área (S/DA, DV, SC, AH), do SOE, da Equipe Gestora, do Coordenador Pedagógico, 
do professor regente com a anuência da CRE e da SUBIN/DEIN.

ENDEREÇOS DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DE ENSINO 
PARA ORIENTAÇÕES REFERENTES ÀS UNIDADES DE 
ENSINO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

CRE BRAZLÂNDIA: Área nº 05, Setor Tradicional, Brazlândia/DF - Telefone: 
(61) 3901-4342;

CRE CEILÂNDIA: QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte/DF - Telefone: (61) 
3901-5941;

CRE GAMA: EQ 17/27, Área Especial, Setor Oeste, Gama/DF - Telefone: (61) 
3901-8093;

CRE GUARÁ: QE 38, Área Especial D, Guará II/DF - Telefone: (61) 3901-6657;

CRE NÚCLEO BANDEIRANTE: Av. Contorno, A/E 06, lotes H/N, Núcleo Ban-
deirante/DF-Telefone: (61) 3901-4337

CRE PARANOÁ: DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas, Paranoá/
DF-Telefone: (61) 3901-7552

CRE PLANALTINA: Setor Educacional, lotes C/D, Planaltina/DF-Telefone: (61) 
3901-4464

CRE PLANO PILOTO: SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar III – Asa Norte/DF-Tele-
fone: (61) 3901-2618

CRE RECANTO DAS EMAS: Quadra 203, lote 32, Avenida Recanto das Emas, 
Recanto das Emas/DF-Telefone: (61) 3901-1549

CRE SAMAMBAIA: QS 104, conj. 05, lote 01, loja 01, Samambaia Sul/DF-Te-
lefone: (61) 3901-7944

CRE SANTA MARIA: EQ 215/315, Área Especial, CAIC, Santa Maria Norte/
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DF- Telefone: (61) 3901-6593

CRE SÃO SEBASTIÃO: Quadra 05, Conj. A, Área Especial, CAIC UNESCO,S. 
Sebastião/DF-Telefone: (61) 3901-8343

CRE SOBRADINHO: Quadra 4, Área Especial 4, Sobradinho/DF-Telefone: 
(61) 3901-4094

CRE TAGUATINGA: QSD 11, Lotes 05/07/09 – Edifício Eldorado, Taguatinga 
Sul/DF-Telefone: (61) 3901-7808

Horários de atendimento

Das 8h às 12h e das 14 às 18h

PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL

Descrição

A Fábrica Social oferece capacitação possibilitando o encaminhamento de alu-
nos para o mercado de trabalho ainda durante o processo de formação, quando se 
encontram suficientemente preparados para a atuação na área em que estão sendo 
capacitados. Os encaminhamentos são feitos para empresas, cooperativas ou outras 
organizações do Distrito Federal e do entorno. A Fábrica oferece também apoio para 
acesso ao crédito produtivo para aqueles que buscarem, pelo estímulo e motivação 
proveniente da aprendizagem, o empreendedorismo individual e/ou coletivo.

QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA?

No Programa são atendidas pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscri-
tas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo (Cadúnico), cuja renda familiar 
per capita não seja superior a R$ 178. As vagas devem respeitar a seguinte distribuição:

• 85% para concorrência geral, para pessoas a partir dos 16 anos

• 5% para pessoas idosas, a partir de 60 anos

• 5% para pessoas com deficiência

• 5% para adolescentes em conflito com a lei, com idade entre 14 e 18 
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anos, que tenham cumprido ou estejam em cumprimento de medida so-
cioeducativa 

QUAIS CURSOS FORAM OFERTADOS EM 2020?

Em 2020, o Programa Fábrica Social ofertou vagas para 1.200 alunos em cinco 
cursos, nas seguintes áreas:

1. Confecção de Vestuário e acessórios

2. Construção Civil

3. Instalação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos

4. Jardinagem e Cultivo de Alimentos

5. Marcenaria Criativa com Madeiras Recicláveis

ONDE O CANDIDATO PODE FAZER A INSCRIÇÃO?

A participação no Programa Fábrica Social é realizada por chamada pública. As 
inscrições são feitas somente pelo telefone 0800 645 9445 (chamadas de telefones 
fixo e móvel), após chamamento público por edital.

No momento da inscrição, os candidatos devem informar o número da Carteira 
de Identidade (RG), número do CPF e o endereço residencial. Após a inscrição, a 
seleção dos alunos é realizada por meio de SORTEIO ELETRÔNICO.

COMO É FEITO O AGENDAMENTO DA MATRÍCULA?

O agendamento dos candidatos sorteados para efetivação de matrícula ocorre 
por ordem de classificação, e é realizado pela central da CODEPLAN. No momento 
do agendamento, o candidato sorteado deverá informar o CPF e será agendado o 
dia e horário em que deverá comparecer à sede da Fábrica Social para realização da 
matrícula. O candidato sorteado que não comparecer para a realização da matrícula 
no horário e data agendados passará a compor o cadastro reserva.

ONDE É EFETUADA A MATRÍCULA?
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O contemplado deverá comparecer na sede da Fábrica Social, conforme dia e 
horário agendado. O endereço é SCIA Quadra 14, Conjunto 02, Lote 16, Cidade do 
Automóvel – Brasília/DF - Diretoria de Cadastro e acompanhamento (DICAC) - Térreo

QUAIS DOCUMENTOS O CANDIDATO DEVE APRESENTAR?

Apresentar originais e cópias dos documentos:

• NIS – Número de Identificação Social, CadÚnico atualizado

• Foto 3x4

• Documento com número do CPF

• Carteira de Identidade/Registro Geral

• CTPS (cópia da página que contém a foto e o verso)

• Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone)

• Comprovante de escolaridade
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• FIQUE ATENTO AOS SEGUINTES PONTOS

• No momento da inscrição, o número de telefone fornecido para contato 
será utilizado para o agendamento de matrícula. Portanto, é importante 
que você o mantenha ativo.

• Não será aceita matrícula de menor de idade, sem a presença do res-
ponsável legal, devidamente qualificado.

• Não será aceita matrícula de inscrito com CPF que não seja de sua 
titularidade.

Contato

Telefone: (61) 3255 3773/3255 3860 | E-mail: sias@se.df.gov.br

PROJETO CEU DAS ARTES

Descrição

O Programa CEU das Artes, parceria entre a Secretaria de Educação (SEEDF) 
e a Secretaria de Justiça (Sejus), possibilita atividades que se baseiam na promoção 
da educação integral ao indivíduo, com o incentivo, o fomento e a difusão da cultura, 
do esporte e do lazer em toda a sua diversidade, considerando todas essas ativida-
des como direito fundamental do cidadão.

Situação atual no contexto da Pandemia

As atividades desenvolvidas pelos professores do Programa estão sendo rea-
lizadas presencialmente, seguindo os protocolos sanitários de controle da pandemia 
da COVID-19. A Portaria Conjunta nº 8/2017 foi prorrogada por tempo indeterminado 
pela Portaria Conjunta nº 15/2020.

Resultados esperados

São atendidos por semestre e por unidade, 200 crianças de 5 a 11 anos; 200 
adolescentes de 12 a 18 anos; 50 adultos de 18 a 59 anos; 100 idosos acima de 60 
anos, totalizando atendimento anual de aproximadamente 4 mil pessoas.
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Os atendimentos acontecem em três Unidades:

Recanto das Emas, QNM 28 de Ceilândia e QNR 02 de Ceilândia Norte

Setor Responsável

Parceria da SEEDF e SEJUS

Gestão Operacional

Comitê Gestor formado por integrantes da Secretaria de Educação e da Secre-
taria de Justiça

Horário de Atendimento

Turnos - manhã, tarde e noite

Contatos

(61) 99138-7356 | (61) 96976-2466

PROJETO TERRITÓRIOS CULTURAIS

Descrição

O Projeto Territórios Culturais é uma parceria entre a Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa (SECEC) e a Secretaria de Estado de Educação do Dis-
trito Federal (SEEDF). A proposta oferece uma dimensão pedagógica alternativa que 
amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem na integração entre as Unidades 
Escolares e os Territórios Culturais do Distrito Federal.

O Projeto oportuniza a construção de saberes relativos ao patrimônio da cidade 
contribuindo para a consolidação de noções de pertencimento, identidade, memória 
por meio da apreciação, da reflexão crítica, da experimentação e da fruição artística 
em ações pedagógicas interdisciplinares e  de acordo com o Currículo em Movimento 
da Educação Básica, a Lei nº 4.920, de 21 de agosto de 2012 e a Política de Educa-
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ção Patrimonial (Portaria nº 265/2016). 

As unidades escolares e os professores que tenham interesse em aprofundar 
as dimensões da Educação Patrimonial com as suas turmas podem fazer o préagen-
damento por meio do link: https://forms.gle/tSNVUQ5b5uR7mr9aA.

Documentos e Requisitos

Para participar é necessário preencher o formulário do pré-agendamento

https://forms.gle/tSNVUQ5b5uR7mr9aA

Setor Responsável

Gestão compartilhada entre a SECEC/SUPAC e a SEE/SUBIN/DEINT/GEAPLA

Horário de atendimento

O atendimento aos estudantes é combinado com o professor responsável e o 
professor atuante no Projeto após o preenchimento do formulário de pré-agendamento

Endereço

Atendimento presencial nos seguintes espaços:

• Museu do Catetinho

• Museu Nacional

• Memorial dos Povos Indígenas

• Cine Brasília

• Centro Cultural da Praça dos Três Poderes

• Memorial Vivo da Memória Candanga

Contato do Projeto em cada Território Cultural
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Para mais informações sobre os espaços, acesse a página da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa: https://www.cultura.df.gov.br/espacos-culturais-secec/
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PROJETO ESCOLA ABERTA SUBPROJETO ESCOLA ABERTA 
ESPORTE

Descrição

O Projeto Escola Aberta visa ao desenvolvimento integral das pessoas, conside-
rando suas identidades culturais, seus protagonismos, o esporte, o empreendedorismo, 
a cidadania, a articulação das instituições governamentais e não governamentais com 
agentes da comunidade e a sustentabilidade em territórios de vulnerabilidade social.

A Escola Aberta engloba, no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Fe-
deral (SEEDF), todos os projetos, subprojetos, ações e atividades, de caráter formal 
e não formal, desenvolvidos no espaço escolar, que possibilitem a participação da 
comunidade local, promovendo o desenvolvimento e a inclusão social, objetivando à 
ressignificação do equipamento público escolar e do espaço não escolar em parceria 
com outras unidades administrativas do Governo do Distrito Federal, nos termos da 
Portaria nº 455 de 09 de dezembro de 2019.

Dentro do Escola Aberta, existe o subprojeto Escola Aberta Esporte (instituído 
pela Portaria nº 29, de 7 de fevereiro de 2020), destinado à oferta de atividades so-
ciais, esportivas e culturais à comunidade escolar, visando à inclusão social, ao de-
senvolvimento de valores como cooperação, solidariedade, tolerância, pensamento 
crítico, autoestima, perseverança e respeito, que propiciam seu enriquecimento in-
terno, transformando as expressões da sua conduta. O subprojeto estabelece ações 
que fomentam o desenvolvimento integral das pessoas, em especial, aquelas em 
situação de vulnerabilidade.

As atividades do subprojeto Escola Aberta Esporte ocorrem em unidades es-
colares e Centros Olímpicos em algumas Regiões Administrativas, no turno noturno.

Documentos e/ou Requisitos

O subprojeto é destinado à comunidade em geral. Não há requisitos para participar.

Setor Responsável

Gerência de Escola Aberta da Diretoria de Educação Integral da Subsecretaria 
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de Educação Inclusiva e Integral (Subin)

Endereços

Cento Educacional 3 de Planaltina Setor Residencial Norte A 46
Planaltina/DF

Cento Educacional 1 da Estrutural Setor Central Área Especial 03 Pc Central 
Estrutural/DF

Centro Educacional 14 de Ceilândia Setor O EQNO 11/13 – Ceilândia/DF
Escola Classe 1 do Paranoá Q 26 Cj G AE 01 Paranoá/DF
Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia QN 319 Samambaia Sul/DF

Centro Olímpico e Paralímpico do Gama Área Especial 01, Área Especial,
Setor Central, Gama/DF

Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria Quadra Central 3, Área Especial 4
Santa Maria/DF

Horário de Atendimento

Segunda a sexta-feira, de 20h a 1h30 

Contato

Informações podem ser obtidas junto à Gerência de Escola Aberta por meio do 
e-mail: geab.subin@edu.df.gov.br

REGULARIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR ESPORTE

Descrição 

Procedimento de responsabilidade da Instituição Educacional (IE)/Unidade Es-
colar (UE), por meio de comissão constituída pelo Secretário Escolar/Chefe de Se-
cretaria, Coordenação Pedagógica e Direção, após estudo criterioso de cada caso, 
fundamentado em normas legais e em soluções pedagógicas, devendo ser submeti-
da ao órgão de inspeção/supervisão de ensino da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal (SEEDF), sempre que necessário, com a ressalva de que somente será en-
caminhado ao Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) em grau de recurso.

O percurso escolar do aluno encontra-se em situação irregular quando, por 
exemplo, os estudos realizados foram em instituição de ensino não autorizada a fun-
cionar ou a matrícula foi feita com idade diferente da permitida pela legislação.



125

Documento e/ou requisitos

O processo de regularização de vida escolar deve ter início assim que for 
detectada a ocorrência de possível disfunção, pela IE/UE ou por órgão próprio 
de inspeção, sendo dispensável, inclusive, solicitação do estudante maior ou do 
pai/responsável legal.

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (da unidade escolar/instituição educacional)

• Internet  (e-mail da unidade escolar/instituição educacional)

• Presencial (no horário de funcionamento da secretaria da unidade esco-
lar/instituição educacional)

Setor responsável

Secretaria da Unidade Escolar/Instituição Educacional

Endereço

Unidade Escolar/Instituição Educacional de matrícula

Horário de atendimento

Conforme o horário de funcionamento de cada Unidade Escolar/Instituição 
Educacional

Contato

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional

Etapas e respectivos prazos

Não há prazo. No ato da matrícula, o secretário escolar vai verificar os docu-
mentos e providenciará a regularização de vida escolar do estudante 
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Consulta 

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional

REMANEJAMENTO ESCOLAR

Descrição

O remanejamento escolar destinado aos estudantes já matriculados na Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal que desejam mudar de Unidade Escolar no ano 
letivo subsequente.

Procedimentos

Para solicitar o remanejamento, é necessário preencher formulário na Unidade 
Escolar em que o aluno estiver matriculado, optando pela unidade para a qual deseja 
ser remanejado. A opção deve ser para uma única unidade. O formulário pode ser 
obtido diretamente na secretaria da escola em que o estudante está matriculado.

O período para o pedido de remanejamento é divulgado no site da Secretaria 
de Educação do Distrito Federal (www.educacao.df.gov.br). Ocorre, em geral, em ou-
tubro ou novembro, de acordo com o horário de funcionamento de cada escola.

Documentos necessários e obrigatórios no ato da inscrição:

• Quando a opção for pela proximidade da residência: apresentar com-
provante de residência, como conta de luz, água, telefone, contrato de alu-
guel ou declaração do proprietário do imóvel ou declaração de próprio pu-
nho do interessado de acordo com a Lei Distrital nº4.225, de 24/10/2008, 
publicado no DODF de 29/10/2008;

• Quando a opção for pela proximidade do trabalho: apresentar documen-
to que comprove o vínculo empregatício do estudante ou do responsável, 
que ateste o endereço do trabalho, como carteira de trabalho, último con-
tracheque ou declaração atualizada do empregador;

• Quando a opção for pela UE de preferência: apresentar justificativa for-
mal explicitando o motivo da escolha. Cada modalidade de ensino possui 
critérios para a justificativa, disponíveis na Estratégia de Matrícula.

file:///C:/Users/2397420/Downloads/Caderno_EstratégiadeMatrícula%20(1).pdf
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Setor Responsável

Secretaria da Unidade Escolar (www.educacao.df.gov.br)

Endereço

Incluir link com a lista de Telefones e endereços da Unidade Escolar”

Período de Atendimento

De acordo com o horário de funcionamento de cada Unidade Escolar

No caso de matrícula fora do prazo, o responsável deverá procurar diretamente 
a unidade escolar ou a Coordenação Regional de Ensino para encaminhamento, que 
dependerá da existência de vaga.

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Descrição

Procedimento interno de confirmação do interesse do responsável, quando o 
estudante for menor de idade, ou do próprio estudante, quando maior de idade, regu-
larmente matriculado no corrente ano, em permanecer na Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal ou em IEP, no ano letivo subsequente.

A Renovação de Matrícula pode ser Interna ou Externa. 

Procedimentos para a Renovação de Matrícula interna e externa

Encaminhamento de documento da Unidade Escolar para o estudante, quando 
maior de idade, ou para o responsável do estudante, quando menor de idade, tomar 
ciência dos procedimentos referentes à Renovação Externa.

Setor Responsável

Secretaria Escolar
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Endereço

Telefones e endereços das Unidades Escolares e Instituições Conveniadas dis-
poníveis no link: http://www.se.df.gov.br/escolas/

Horário de Atendimento

De acordo com o horário de funcionamento de cada Unidade Escolar.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE E APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
COMPLEMENTARES

Descrição 

Atividades de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais Comple-
mentares aos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino:

• controlar as ações, os programas e os projetos relativos atenção, pre-
venção e promoção da saúde;

• controlar as ações previstas em projetos e programas sociais do Gover-
no relativos à assistência aos estudante, tais como distribuição de unifor-
mes escolares, Programa Cartão Material Escolar e acompanhamento do 
Sistema Presença, que monitora os estudantes beneficiários do Programa 
Auxílio Brasil.

Documento e/ou requisitos

Estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Endereço

SBN (Setor Bancário Norte), Quadra 2, Bloco C, 14 andar, Brasília-DF

Horário de atendimento
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08h às 12h e 14h às 18h

Contato

E-mail: diaspe.suape@se.df.gov.br

SAÚDE DO ESTUDANTE

PROGRAMA CIRANDA DO CORAÇÃO

Descrição 

O projeto consiste em oficinas que visam promover o desenvolvimento das 
competências socioemocionais e a saúde mental no território escolar em benefício 
dos estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como abrange, em situações atípi-
cas, estudantes das modalidades de Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Documento e/ou requisitos

O aluno deve estar matriculado nas Unidades de Escolares da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal.

Forma de prestação dos serviços

Presencial ou online

Setor responsável

Gerência de Saúde do Estudante

Endereço

Espaço Saúde do Estudante (SGAN 705/905 ÁREA ESPECIAL S/N – Asa Norte)
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Horário de atendimento

De acordo com agendamento.

Contato

gse.suag@se.df.gov.br / (61)3901-3522

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE

Descrição

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

As ações do PSE para este ciclo são:

I. Saúde Ambiental;

II. Promoção da atividade física;

III. Alimentação saudável e prevenção da obesidade;

IV. Promoção da cultura de paz e direitos humanos;

V. Prevenção das violências e dos acidentes;

VI. Prevenção de doenças negligenciadas;

VII. Verificação da situação vacinal;

VIII. Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST;

IX. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas;

X. Saúde bucal;

XI. Saúde auditiva;

XII. Saúde ocular; e
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XIII. Prevenção à Covid-19

Dentro das 12 ações pactuadas, quatro (4) são de execução obrigatória:

• Combate ao mosquito Aedes aegypti 

• Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas

• Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil

• Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas

No Distrito Federal, 305 unidades escolares da Rede Pública de Ensino aderi-
ram ao PSE para Ciclo 2019/2020.

As ações do PSE são monitoradas e coordenadas por um grupo de trabalho or-
ganizado para movimentar o Programa Saúde na Escola no Distrito Federal.

Em 2019, o Grupo de Trabalho Intersetorial do PSE no Distrito Federal, se reuniu 
mensalmente na sala 08 da Fiocruz tratando das seguintes pautas:

1. Portaria Conjunta Nº 10 – Processo SEI 00060-00256043/2019-42: pro-
cesso por meio do qual instituiu a Portaria que criou o GTI – PSE.

2. Educanvisa: projeto de educação sanitária desenvolvido no contexto es-
colar objetivando a criação de multiplicadores que de forma interdisciplinar 
possam atuar em conjunto com os órgãos de controle no melhoramento das 
práticas sanitaristas tanto no ambiente escolar como na comunidade escolar.

3. Fórum Distrital de Saúde: realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 
2019, quando se discutiu a reorganização do Plano Distrital de Saúde re-
ferente à atenção primária. O Fórum foi composto por diversas áreas da 
Administração Pública e pelas principais secretarias do GDF, empresas, 
Organizações não Governamentais e Administração Pública Federal. A 
proposta do novo plano será compilada pelo Comitê de Saúde Pública e 
apresentada para a Administração Pública para que as ações sejam efeti-
vadas no período de vigência do plano

4. Programa Alimenta Ai Galerinha: programa que tem como público-alvo 
crianças entre 6 e 11 anos, que visa, por meio de práticas saudáveis de 
alimentação inseridas no contexto pedagógico, reduzir a obesidade infantil 
e sobrepeso em crianças. Trata-se de um spin off do Programa Crescer 
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Saudável desenvolvido no contexto da Rede Pública do DF, com a forma-
ção de profissionais que atuarão nas unidades escolares e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) vinculados a realidade escolar promovendo vi-
gilância nutricional, promoção de uma alimentação adequada e saudável, 
incentivo às práticas corporais de atividade física e ações voltadas para 
crianças que apresentem obesidade. A primeira edição se deu em 2019 
sendo recebida com muito entusiasmo por todos os participantes das 14 
regionais de ensino e por profissionais de saúde envolvidos, chegando a 
receber representantes de uma delegação de Portugal que viu ao vivo as 
práticas do programa.

5. Programa Saber Saúde: forma multiplicadores nas unidades escolares, que 
endossando as ações do PSE, poderão ajudar no combate ao tabaco e a outras 
drogas, bem como combater as doenças crônicas não transmissíveis. O curso 
de formação do programa seria lançado em abril de 2020, contudo, por conta 
da situação de pandemia causada pelo coronavírus, o programa foi adiado.

6. Projeto Práticas Integrativas nas Escolas (PIS): projeto que acontece em 
dez escolas das Regionais de Ensino do Gama e de Brazlândia, sendo 50% 
escolas PSE. A proposta é que as práticas integrativas sejam realizadas 
pelos professores da escola e pelos servidores da UBS, no âmbito escolar.

7. Semana Saúde na Escola: o Ministério da Saúde divulgou o tema da sema-
na de 2020 - “Atividade Física na Escola: por uma vida mais ativa!”. O objetivo 
é manter esse tema na pauta por longo do período e reforçar a atenção para 
a questão de saúde pública nas redes de saúde e de educação.

8. Mostra do PSE: realização de exposição das ações do PSE de encer-
ramento do ciclo 2019/2020, reunindo as principais atividades realizadas, 
resultando das mudanças advindas direta e indiretamente do PSE, bem 
como os agentes envolvidos na efetivação das ações, profissionais da 
educação, saúde, autoridades.

Documento e/ou requisitos

A adesão ao PSE é feita por cada escola mediante assinatura do Termo de 
Compromisso a ser assinado pelas Secretarias de Educação e de Saúde, disponibili-
zado ao final de cada ciclo.
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Forma de prestação dos serviços

O Programa Saúde na Escola (PSE) é desenvolvido no contexto escolar das 
escolas pactuadas. As reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) ocorrem 
mensalmente na Fio Cruz.

Setor responsável

Gerência de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante

Endereço

As ações do PSE ocorrem nas unidades de ensino que pactuaram pela adesão 
ao programa.

Horário de atendimento

Contato

Gerência de Saúde do Estudante –  (61) 3901-3522/gease.suape@se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

O PSE segue o calendário em que os ciclos são renovados a cada 2 anos.

CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E FORNECIMENTO DE ÓCULOS

Descrição

A SEEDF, através da Gerência de Saúde do Estudante, desenvolve ações: apli-
cação do Teste de Acuidade Visual (TAV), consulta oftalmológica e fornecimento gratui-
to de óculos aos alunos com necessidade comprovada de correção visual.

Documento e/ou requisitos
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O aluno deve estar matriculado nas Unidades de Escolares da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal e ter realizado o Teste de Acuidade Visual (TAV)

Forma de prestação dos serviços

Presencial 

Setor responsável

Gerência de Saúde do Estudante

Endereço

Espaço Saúde do Estudante (SGAN 705/905 ÁREA ESPECIAL S/N – ASA 
NORTE)

Horário de atendimento

De acordo com agendamento

Contato

Telefone: (61) 3901-3522

g s e . s i a e @ s e . d f . g o v . b r
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM (SEAA)

Descrição

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) é um serviço de 
apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 
formação em psicologia e em pedagogia. O serviço tem por objetivo a promoção da 
melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de ações 
institucionais, preventivas e interventivas, com ênfase nas ações institucionais que 
visem a qualificar os processos educativos ofertados com vistas ao sucesso escolar 
de todos os estudantes.
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O SEAA é composto por:

I - Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA), que promovem 
reflexões e ações para o desenvolvimento de competências, recursos e habilidades 
necessárias para aprimoramento das práticas educativas, privilegiando os processos 
de desenvolvimento e aprendizagens dos sujeitos nos tempos e espaços coletivos;

II - Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA), que são organizadas em polos para 
atendimento pedagógico a estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), 
conforme estabelecido na Estratégia de Matrícula.

São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: participar da 
elaboração, atualização e implementação do Projeto Pedagógico da Unidade Escolar; 
elaborar/atualizar o Plano de Ação a ser integrado ao Projeto Pedagógico da Unidade 
Escolar; contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profis-
sionais da Unidade Escolar; participar da elaboração e implementação das ações de 
formação continuada, com vistas à ressignificação das práticas pedagógicas; participar 
das Coordenações Pedagógicas da unidade escolar, de forma propositiva; participar, 
efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões sobre o desenvolvi-
mento e a aprendizagem dos estudantes, bem como sobre as propostas e práticas 
pedagógicas; cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas inter-
venções didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem; 
orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte para 
o desenvolvimento do trabalho com os estudantes; realizar processos avaliativos e in-
terventivos na perspectiva da avaliação formativa com vistas às adequações pedagó-
gicas e/ou atendimentos complementares; realizar estudos de casos quando houver 
previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos, além de outras 
demandas específicas de cada unidade escolar; elaborar Relatórios de Avaliação e 
Intervenção Educacional e outros documentos pertinentes; desenvolver ações junto 
às famílias, em parceria com os demais profissionais da unidade escolar, com vistas à 
co-responsabilização do processo de desenvolvimento dos estudantes.

Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA): oferece suporte pedagógico a estu-
dantes que estejam com significativas dificuldades de escolarização decorrentes de 
Transtornos Funcionais Específicos. Esse acompanhamento pedagógico é ofertado 
para estudantes do Ensino fundamental, Ensino Médio e EJA. Os estudantes são 
encaminhados para o atendimento através do Relatório de Avaliação e Intervenção 
Educacional, elaborado pela EEAA da escola de origem do estudante. O acompanha-
mento na SAA é realizado em grupos, semanalmente, no contraturno da matrícula 
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dos estudantes e tem caráter semestral.

Documentos e Requisitos

Orientação Pedagógica do SEAA, disponível em: http://www.educacao.df.gov.
br/wp-conteudo/uploads/2019/03/orientacao_pedagogica_seaa_03mai19.pdf

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem está integrado às unidades 
escolares da SEEDF e as demandas de acompanhamento dos processos educativos 
são apresentadas por gestores, coordenadores e professores.

Setor Responsável

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (GSEAA), UNIE-
Bs e Unidades Escolares

Horários de atendimento

Horário de funcionamento das unidades escolares em que atuam os profissio-
nais do SEAA

Endereço

Unidades Escolares da SEEDF

Contato

gseaa.subin@edu.se.df.gov.br

Canal Youtube: Gerência do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

https://www.youtube.com/channel/UC1YQ3DLKJffZm2hbmLACVIA

Instagram: gseaa.sedf

SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA
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Descrição

O estudante matriculado na rede pública de ensino que apresenta a Surdez/De-
ficiência Auditiva (S/DA) é atendido, de forma complementar, pelas Salas de Recursos 
Específicas desta área nas Unidades Escolares (UE) polo localizadas em cada Regional 
de Ensino (CRE), no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendi-
mento às Pessoas com Surdez (CAS) e na Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de 
Taguatinga (EBT), no caso dos surdos que têm na Libras a 1ª língua de instrução.

Encaminhamentos

Os direcionamentos, conforme cada caso, são feitos com o apoio do professor iti-
nerante da área da Deficiência Auditiva, lotado em uma das escolas polo de cada CRE.

Setor responsável

UNIEB (coordenação intermediária da Educação Especial) da CRE
http://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/

Horário de atendimento

Das 8h às 12h e das 14 às 18h

TRANSFERÊNCIA ESCOLAR

Descrição

Procedimento que permite o deslocamento do estudante de uma Unidade Es-
colar (UE)/Instituição Educacional (IE) para outra ou da circulação de estudos entre 
etapas e modalidades da Educação Básica, como, por exemplo, em casos de trans-
ferência do estudante do Ensino Regular para a EJA.

Procedimento

O estudante, quando maior de idade, ou o responsável pelo estudante, quando 
menor de idade, deverá procurar a escola de interesse e solicitar a reserva de vaga, 
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quando a escola for da Rede Pública de Ensino, depois retornar à escola em que o 
estudante ainda está matriculado para solicitar a transferência.

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (da unidade escolar/instituição educacional)

• Internet  (e-mail da unidade escolar/instituição educacional)

• Presencial (no horário de funcionamento da secretaria da unidade esco-
lar/instituição educacional)

Setor responsável

Secretaria da Unidade Escolar/Instituição Educacional

Endereço

Unidade Escolar/Instituição Educacional de matrícula

Horário de atendimento

Em qualquer época do ano, de acordo com o horário de funcionamento de cada 
Unidade Escolar/Instituição Educacional

Contato

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional

Etapas e respectivos prazos

A ser informado pela Unidade Escolar/Instituição Educacional

Consulta

Na própria Unidade Escolar/Instituição Educacional
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PROGRAMA DE OFERTA SUPLEMENTAR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição

Oferta de Transporte Escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal com o objetivo de garantir o acesso à escola.

Documentos e/ou Requisitos

I. Estar devidamente matriculado em uma unidade escolar da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal e residir em locais não atendidos 
pelo transporte público coletivo;

II. Estudantes na faixa etária de 04 a 17 anos preferencialmente e, estu-
dantes matriculados na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA);

III. Residir a mais de dois quilômetros de distância da unidade escolar, na 
qual estiver matriculado, dentro do limite do Distrito Federal;

IV. Residir em localidade onde não haja transporte público coletivo, urba-
no ou rural;

V. Não ser beneficiário do Passe Livre Estudantil;

VI. Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio;

Como solicitar: Os pais ou responsáveis devem solicitar junto às Unidades Es-
colares a necessidade do transporte escolar, bem como assinar o Termo de Compro-
misso e Adesão ao referido programa.

Horário de Atendimento

08h às 18h (segunda-feira à sexta-feira).

Contato

E-mail:gcote.suape@edu.se.df.gov.br
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Prazo de Atendimento

As demandas de inclusão de Transporte Escolar serão analisadas em até 15 dias

Setor responsável

Gerência de Controle e Oferta do Transporte Escolar

Prazo de Atendimento

As demandas de inclusão de Transporte Escolar serão analisadas em até 15 dias

Endereço

SBN (Setor Bancário Norte), Quadra 2, Bloco C, 13º andar, Edifício Phení-
cia - Brasília-DF. CEP: 70040-020

GESTÃO DE TRANSPORTE

Descrição

Gestão no serviço de transporte oferecidos as unidades centrais: Sede e SIA, 
Coordenações Regionais de Ensino e Escolas, realizados conforme discriminação:

- Transporte de servidores e colaboradores da SEEDF;

- Transporte de documentos;

- Transporte de materiais.

- Atendimento a diversas demandas diárias de transporte à servidores e co-
laboradores em exercício na Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a uti-
lização do serviço por aplicativo Táxi-Gov e veículos locados para a realização de 
trabalhos administrativos e pedagógicos: reuniões; entrega de documentos; visitas 
técnicas de fiscalização do transporte escolar da merenda e do Programa de Saúde 
do Estudante; fiscalização na execução de contratos (serviços de limpeza, vigilância 
e cocção de alimentos) e nas demais necessidades corriqueiras.

- Transporte de materiais: Recolhimento de bens móveis e inservíveis, entrega 
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de móveis, recebimento de papel, transferência de material entre escolas, entrega de 
material e afins das Instituições de Ensino, além do transporte de móveis das Unida-
des Centrais, através de veículos da frota da Secretaria de Educação.

Documentos e/ou Requisitos

 - Para a utilização do transporte por aplicativo Táxi-Gov é necessário ser servi-
dor e está cadastrado no sistema de transporte por aplicativo. A solicitação de cadas-
tro é feita através de documentos via SEI.

- Para o transporte de veículos locados é necessário que o condutor esteja 
autorizado a conduzir veículos oficiais mediante cadastramento no Sistema Goldi ou 
solicitar veículo com condutor a esta Gerência, através de solicitações via SEI;

- Para o transporte de materiais é necessário o agendamento nas Coordena-
ções Regionais de Ensino ou a esta Gerência, através de documentos via SEI.

Setor responsável

Gerência de Frota

Endereço

SIA/SAP LOTE E - Área Especial - Brasília/DF Cep: 71.215-000

Horário de Atendimento

8h às 17h

Contato

(presencial/ telefone e/ou e-mail):

- gfrot.suape@se.df.gov.br

- Telefone: 3901.4117
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GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E 
TRANSPORTES

Descrição

Gestão das gerências de Serviços Terceirizados de Limpeza, vigilância, coc-
ção, transporte e fiscalização.

Documentos e/ou Requisitos

Diretoria responsável por apoiar as Gerências execução de serviços terceiriza-
dos, transporte e fiscalização.

Etapas e respectivos prazos

Os pagamentos das empresas terceirizadas vinculadas a esta diretoria devem 
ser pagos mensalmente. Posto isso, todo início de mês a Digest auxilia as gerências 
no trato com as empresas para que os documentos sejam enviados em tempo hábil 
para que seja feito pagamento, e não ocorram atrasos nem descontinuidade dos ser-
viços prestados a comunidade escolar. Todos esses trâmites dos processos até os 
contratos serem efetivamente pagos duram em torno de 20 dias úteis. Além disso, 
durante o mês também são feitas fiscalizações para garantia de que os serviços estão 
sendo prestados.

Forma de prestação dos serviços 

Os serviços são prestados via SEI e a fiscalização feitas in loco por demanda 
provocada ou visitas de rotina.

Setor responsável

• Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais;

• Diretoria de Gestão de Serviços Terceirizados e Transportes



143

Endereço

SBN, Quadra 02, Edifício Phenícia, 7º andar.

Horário de Atendimento

8h às 18h

Contato

E-mail:gcote.suape@edu.se.df.gov.br

EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.

Descrição

Serviços Terceirizados de Limpeza, vigilância e cocção.

Documentos e/ou Requisitos

Gerência responsável pela fiel execução de serviços terceirizados e compro-
misso com as Unidades Escolares, Regionais e Sedes sempre bem atendidas.

Etapas e respectivos prazos

Os relatórios tanto das Unidades Escolares quanto das Regionais e sedes são 
mensais, mas o serviço precisa ser executado diariamente.

Forma de prestação dos serviços 

Os serviços são prestados via SEI.

Setor responsável

• Diretoria de Gestão de Serviços Terceirizados e Transportes
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• Gerência de Gestão dos Serviços Terceirizados

Endereço

 SBN, Quadra 02, Edifício Phenícia, 7º andar.

Horário de Atendimento

8h às 18h

UNIFORME ESCOLAR

Descrição

Fornecer Uniforme Escolar para os Alunos da rede Pública de Ensino do Dis-
trito Federal

Documentos e/ou Requisitos

Aluno devidamente matriculado na Rede de Ensino Público do Distrito Federal.

Setor Responsável

Diretoria de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais Comple-
mentares/Gerência de Programas Complementares.

Endereço

SEPN 511 Bloco B Ed. Bittar III - CEP 70.750-543 - W3 Norte - DF, 5º andar

Horário de Atendimento

Horário de funcionamento da escola
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Contato

(61) 3901-6801

Prazo de Atendimento

Consultar na Unidade Escolar

CARTÃO MATERIAL ESCOLAR - CME

Descrição

Disponibilizar crédito para os Estudantes da rede pública de Ensino do Distrito 
Federal para compra de Material Escolar nas papelarias autorizadas pelo GDF.

Documentos e/ou Requisitos

• Aluno Devidamente matriculado na rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal.

• Beneficiário do Programa Auxílio Brasil (PAB).

Setor Responsável

Diretoria de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais Comple-
mentares / Gerência de Programas Complementares.

Endereço

SEPN 511 Bloco B Ed. Bittar III - CEP 70.750-543 - W3 Norte - DF, 5º andar

Horário de atendimento

Horário de funcionamento da escola
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Contato

(61) 3901-6801

VISTO CONFERE

Descrição 

Procedimento que atesta a veracidade e a legalidade do documento escolar 
produzido pela Instituição Educacional (IE)/Unidade Escolar (UE) a fim de assegurar 
ao estudante a continuidade dos estudos no exterior, respeitados os acordos diplomá-
ticos e conforme editais emitidos pela instituição do país de destino.

Documento e/ou requisitos

Apresentar a documentação escolar original.

Forma de prestação dos serviços 

• Telefone (informações sobre como fazer a solicitação, conforme o caso)

• Internet  (solicitação por e-mail)

• Presencial (atendimento no 9º andar da Sede I da SEEDF)

Setor responsável

Gerência de Documentação e Acervo Escolar (GDAE)

Endereço

SBN Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, 9º andar, Asa Norte - Brasília

Horário de atendimento

Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Contato
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(61) 3901-3183 | E-mail: acervoescolar@edu.se.df.gov.br

Etapas e respectivos prazos

O interessado deve enviar a documentação definitiva (digitalizada), por e-mail, 
para conferência do setor técnico. Será agendado uma horário, conforme o caso, 
para o mesmo dia  ou dia útil mais próximo, para fins do interessado apresentar no 
setor o original do documento para o devido carimbo. 

Consulta 

Por meio de contato telefônico com o setor técnico

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

O QUE É

Organização sistemática das informações educacionais com vistas a subsidiar 
o planejamento da Secretaria, acompanhar o processamento e a análise de dados 
necessários aos trabalhos de pesquisa, elaborar sinopses e estudos estatísticos edu-
cacionais baseados em informações coletadas pela Setor Responsável e em outros 
sistemas referenciais, disponibilizar dados e indicadores que possam contribuir para 
fundamentar as análises e as interpretações necessárias à formulação e à implemen-
tação de políticas públicas educacionais, propor ações destinadas ao contínuo apri-
moramento dos processos de produção e apuração das informações educacionais, 
executar ações técnicopedagógicas voltadas à produção de informações educacio-
nais a partir dos resultados obtidos nos levantamentos de dados.

A QUEM SE DESTINA

As instituições para tomada de decisão sobre políticas públicas e ao cidadão.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
ACESSAR O SERVIÇO

Não há requisição de documentos ou informações prévias necessárias para se 
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acessar o serviço da Gerência.

CUSTO

A prestação de atendimento é gratuita.

MODOS DE PRESTAÇÃO, LOCAIS, FORMAS DE ACESSO E 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM OS INTERESSADOS

Os serviços são prestados diretamente:

De modo presencial: no endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco C, 
Edifício Phenícia, 11º andar;

Por atendimento telefônico: (61) 3901-3112;

Via endereço eletrônico – e-mail: geted.suplav@edu.se.df.gov.br

Via processo eletrônico SEI GDF: SEEDF/SUPLAV/DINFE/GETED;

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

- Unidades Administrativas correlatas;

- Unidades Escolares (UE) da Rede Pública de Ensino;

- Instituições Educacionais Federais de coleta de informações;

- Cidadão.

PROCEDIMENTOS PARA ATENDER, RECEBER E RESPONDER 
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

Pelos canais da Ouvidoria:

- Telefone: 162;

- Site: www.ouv.df.gov.br;

- Presencial: endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco C, Edifício 
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Phenícia – Térreo.

PREVISÃO DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO E TEMPO DE 
ESPERA

- Horário de Atendimento: 7:30h às 12h / 13h às 21h.

CENSO ESCOLAR

O QUE É

Coleta do Censo Escolar no Distrito Federal e com vistas a subsidiar o plane-
jamento da Secretaria, dando suporte e correção dos teores dos formulários de pre-
enchimento sistêmicos, coletando dados de quantitativo de matrículas, profissionais 
escolares, dependências administrativas, além de outros dados da esco a das redes 
Pública e Particular Conveniadas. Entrega de relatórios por análise e correção dos 
dados declarados, assessora e dá suporte técnico aos responsáveis pelo Censo DF 
por rede de ensino e escolas particulares. Representa o Distrito Federal como Co-
ordenação Regional no sistema de coleta Educacenso Inep e auxilia nas demandas 
nacionais de preenchimento, auxiliando e controlando os preenchimentos no sistema 
através de relatórios de acompanhamento e suporte. Cria os códigos INEP para as 
escolas novas conforme publicações do DODF e credenciamentos autorizados pela 
DISINE, assim como extinção e paralisação das Unidades Escolares.

A QUEM SE DESTINA

As instituições para tomada de decisão sobre políticas públicas e ao cidadão.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
ACESSAR O SERVIÇO

Não há requisição de documentos ou informações prévias necessárias para se 
acessar o serviço da Gerência.
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CUSTO

A prestação de atendimento é gratuita.

MODOS DE PRESTAÇÃO, LOCAIS, FORMAS DE ACESSO E 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM OS INTERESSADOS

Os serviços são prestados diretamente:

De modo presencial: no endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco C, 
Edifício Phenícia, 11º andar;

Por atendimento telefônico: (61) 3901-3205;

Via endereço eletrônico – e-mail: gcin.suplav@edu.se.df.gov.br

Via processo eletrônico SEI GDF: SEEDF/SUPLAV/DINFE/GCIN;

PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

- Unidades Administrativas correlatas;

- Unidades Escolares (UE) da Rede Pública de Ensino;

- Unidades Escolares da Rede Privada;

- Instituições Educacionais Federais de coleta de informações;

- Cidadão.

SETOR RESPONSÁVEL

GERÊNCIA DE COLETA DE INFORMAÇÕES – GCIN

PREVISÃO DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO E TEMPO DE ESPERA:

Horário de Atendimento: 7h às 19h.

PROCEDIMENTOS PARA ATENDER, RECEBER E RESPONDER 
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SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

Pelo canal da Ouvidoria:

- Telefone: 162;

- Digital: www.ouv.df.gov.br;

- Presencial: endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco C, Edifício 
Phenícia – Térreo.

DIVULGAÇÃO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE DADOS

O QUE É

Disseminação de informações educacionais e oferece suporte técnico-peda-
gógico à divulgação dos resultados e dos produtos dos sistemas de levantamento de 
dados; gerencia a implementação da política de preservação de arquivos digitais e 
resguarda os documentos impressos e o acervo bibliográfico de dados; disponibiliza 
informações e dados produzidos no âmbito da Diretoria como subsídio ao proces-
so de formulação e implementação de políticas públicas para a Educação Básica e 
elabora, implementa e acompanha políticas públicas, em sua dimensão pedagógica, 
para a Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;

A QUEM SE DESTINA

Destina-se a atender demandas internas e externas de professores, pesquisa-
dores e agentes públicos.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
ACESSAR O SERVIÇO

Não há requisição de documentos ou informações prévias necessárias para se 
acessar o serviço da Gerência.

CUSTO

A prestação de atendimento é gratuita.
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MODOS DE PRESTAÇÃO, LOCAIS, FORMAS DE ACESSO E 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM OS INTERESSADOS

E-mails: ggov.suplav@edu.se.df.gov.br, ggov.suplav@se.df.gov.br, escolaem-
casa@se.df.gov.br

Via processo eletrônico SEI GDF: SEEDF/SUPLAV/DINFE/GCGOV;

Por atendimento telefônico: (61) 3901-3202;

De modo presencial: no endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02 – Bloco C, 
Edifício Phenícia, 11º andar;

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Matutino: 8h às 12h.

Vespertino: 12h às 18h.

SETOR RESPONSÁVEL

GERÊNCIA DE GOVERNANÇA DE INFORMAÇÕES E TRANSPARÊNCIA 
DE DADOS – GGOV PRIORIDADES DE ATENDIMENTO

- Unidades Administrativas correlatas;

- Unidades Escolares (UE) da Rede Pública de Ensino;

- Unidades Escolares da Rede Privada;

- Instituições Educacionais Federais de coleta de informações ;

- Cidadão.

PROCEDIMENTOS PARA ATENDER, RECEBER E RESPONDER 
SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

Ouvidoria:

- Telefone: 162;
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- Digital: www.ouv.df.gov.br;

- Presencial: endereço Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco C, Edifício Phe-
nícia, Térreo.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição

Promoção e coordenação da formação continuada e da pesquisa voltadas para 
os profissionais da educação da Secretaria de Estado de Educação e profissionais  
que atuam em creches conveniadas junto a SEEDF. Parcerias pedagógicas realiza-
das por  meio de termos de cooperação com a SEEDF podem abranger ofertas de 
cursos em colaboração com a EAPE.

Destinatário do serviço 

Servidor da Secretaria de Estado de Educação do DF

Documentos e/ou Requisitos

Os servidores interessados em ações de formação e pesquisa na EAPE podem  
se informar sobre os cursos e demais atividades ofertadas, e sobre os períodos de 
inscrições, por meio de seus canais de atendimento e divulgações. O atendimento 
é voltado aos integrantes daCarreirado Magistério Público e do Distrito Federal e da  
Carreira Assistência à Educação e profissionais que atuam em creches conveniadas 
junto à SEEDF

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico, site e e-mail

https://www.eape.se.df.gov.br 

sins.eape@edu.se.df.gov.br

Telefone: (61) 3901.2382
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Setor responsável

Diretoria de Organização do Trabalho Pedagógico e Pesquisa

Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Endereço:

SGAS 907, Conjunto A - CEP: 70.390-070. 

Contato

Telefone: (61) 3901.4942

E-mail: assessoria.eape@edu.se.df.gov.br

Telefone: (61) 3901.2378

E-mail: diop.eape@edu.se.df.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISAS EM INSTITUIÇÕES DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO

Descrição 

Análise,  avaliação  e  deliberação  quanto  às  solicitações  de  autorização  
de  pesquisa  de estudantes  de  cursos  em  nível  de  pós-graduação  lato  sensu 
(especialização ou Master Business Administration -MBA) e stricto sensu (mestrado, 
mestrado profissional, doutorado ou pós-doutorado) a serem realizadas na  Rede  Pú-
blica  de  Ensino,  e  orientação  quanto  ao  encaminhamento  desses  pesquisadores  
externos  às  unidades  escolares  da  Rede  Pública  de  Ensino  do Distrito Federal.

Documento e/ou requisitos

1) Pré-projeto da pesquisa ou Projeto; 

2) Carta da Instituição apresentando o(a) pesquisador(a), em papel timbrado, 
assinada pelo(a) Orientador(a);
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3) Formulário de Solicitação de Autorização para Pesquisa da EAPE, disponí-
vel em: https://www.eape.se.df.gov.br/pesquisa/

Etapas e respectivos prazos

1) Envio de formulário específico, disponível em https://www.eape.se.df.gov.
br/wp-content/uploads/2022/03/Solicitacao-de-Autorizacao-para-Pesquisa.pdf e dos 
documentos exigidos para o endereço eletrônico sdoc.eape@edu.se.df.gov.br; 

2) Recebimento de resposta sobre a demanda de autorização (Prazo médio 
total: 15 dias)

Modo de prestação dos serviços e horários de atendimento:

Presencial e correspondência eletrônica (e-mail)

Endereço:

SGAS 907, Conjunto A, Sala 33 - CEP: 70.390-070

Horário de atendimento

8h às 12h / 14h às 18h

Contato

E-mail: sdoc.eape@edu.se.df.gov.br/ eape.pesquisa@edu.se.df.gov.br

PUBLICAÇÃO NO PERIÓDICO CIENTÍFICOREVISTA COM CENSO: 
ESTUDOS EDUCACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL(ISSN: 2359-2494)

Descrição 

Publicação de artigos científicos, relatos de experiência e resenhas em peri-
ódico científico de publicação trimestral com contribuições originais de profissionais 
da educação de universidades, centros de pesquisa e da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal, acerca de experiências com pesquisas na área de edu-
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cação, ensino e em demais áreas relacionadas à prática docente.

Documento e/ou requisitos

1) Manuscrito em conformidade com as normas de publicação do periódico, 
disponível no link http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/normas

Etapas e respectivos prazos

1) Envio de manuscrito para submissão inicial na plataforma da revista, disponí-
vel no link http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/about/submissions;

2) Processo editorial de avaliação duplo cega (média de 30 a 180 dias);

3) Caso aprovado, ingresso na fila das submissões aprovadas para aguardar 
publicação em edição futura (média de 30 a 180 dias);

Forma de prestação de serviços

Presencial e correspondência eletrônica (e-mail)

Setor responsável:

DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PESQUI-
SA –DIOP/EAPE –SETOR DE PESQUISA E PUBLICAÇÕES;

Endereço: SGAS 907, Conjunto A, Sala 33 -CEP: 70.390-070

Horário de atendimento

8h às 12h / 14h às 18h

Contato

Site: http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/index

E-mail: rcc@se.df.gov.br/ rcc@edu.se.df.gov.br
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PESQUISA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MODALIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição

Realização de cursos de formação continuada e de pesquisas, no âmbito das 
modalidades da Educação Básica, voltados aos profissionais da educação.

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico, site e e-mail.

Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Endereço

SGAS 907, Conjunto A - CEP: 70.390-070.

Contato

Telefone: (61) 3901.7612 / (61) 3901.2381

E-mail: gemeb.eape@edu.se.df.gov.br / geteb.eape@edu.se.df.gov.br

PESQUISA, AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
GESTÃO, CARREIRA ASSISTÊNCIA, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
E EIXOS TRANSVERSAIS

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico, site e e-mail.
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Setor Responsável

Gerência de Pesquisa, Avaliação e Formação Continuada para Gestão, Carrei-
ra Assistência, Orientação Educacional e Eixos Transversais

Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Endereço

SGAS 907, Conjunto A - CEP: 70.390-070.

Contato: Telefone: (61) 3901.1514

E-mail: goet.eape@edu.se.df.gov.br

CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARA 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

Descrição 

Acompanhar e executara celebração de convênios entre a Secretaria de Estado-
de Educação do Distrito Federal e Instituições Particulares de Ensino Superior, para es-
tágio supervisionado obrigatório. Organizar e executar processo seletivo de concessão 
de bolsa de estudo de curso de graduação ou de pós-graduação (Lato Sensu), listados 
nos objetos de convênios estabelecidos entre Instituições de Ensino Superior (IES) e a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), para servidores efeti-
vos da Carreira Assistência à Educação e Magistério Público da SEEDF.

Documento e/ou requisitos

1. Correspondência da partícipe endereçadaàSecretariade Estado de Educa-
ção do Distrito Federal,manifestando interesse na formalização do Convênio de 
Concessão de Estágio;

2. Dados pessoais do representante legal que vai assinar o Convênio de Con-
cessão de Estágio (nome; função/cargo; nacionalidade; estado civil; profissão; 
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carteira de identidade; CPF; endereço,telefone e e-mail para contato);

3. Cópia da CI, do CPF e de comprovante de endereço residencial/CEP do re-
presentante legal que iráassinar o Convênio de Concessão de Estágio;

4. Documento que comprove a representatividade da pessoa que irá assinar 
o Convênio de Concessão de Estágio (Ata de Posse, Decreto ou Portaria de 
Nomeação, Procuração, etc);

5. Cópia do Estatuto Social da Instituição;

6. Alvará de funcionamento da Instituição (constando a validade);

7. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ;

8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do Conveniado ou outra equivalente, na forma da lei, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9. Certidão Negativa de Débitos para com o Governo do Distrito Federal;

10. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
-FGTS;

11. Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e de Tributos Administrados 
pela Receita Federal;

12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Tra-
balho;

13. Plano de Trabalho de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, de 
acordo com os padrões definidos na Portaria nº 185, de 26 de outubro de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal -DODF n° 207, de 27 de outubro 
de 2015, p. 5;

14. Termo de Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, 
de acordo com os padrões definidos na Portaria nº 185, de 26 de outubro de 
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal -DODF n° 207, de 27 de 
outubro de 2015, p. 5/6.

15. Cópia legível da publicação do Credenciamento da Instituição de Ensino 
junto ao Ministério da Educação-MEC.
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16. Portaria de reconhecimento do(s) curso(s) objeto do Convênio juntoao Mi-
nistério da Educação –MEC

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico, site e e-mail.

Setor Responsável

Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação

Contato: Telefone: (61) 3901.3937

E-mail: convenio.eape@gmail.com

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

Descrição

Acompanhar e orientar quanto à realização das inscrições nas ações de forma-
ção ofertadas pela EAPE.

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico e pela internet

Setor Responsável

DITED

Horário de atendimento

8h às 12h / 14h às 18h

Contato



161

Sistema SIGEAPE www.sigeape.se.df.gov.br

sins.eape@edu.se.df.gov.br

3901-2383

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

Descrição

Acompanhar e orientar quanto à certificação dasações de formação ofertadas 
pela EAPE. Atualizar o perfil de acesso do cursista no Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem.

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico e pela internet

Setor Responsável

DITED

Horário de atendimento

Turno matutino–8h às 12h / Turno vespertino -14h às 18h

Contato

Sistema SIGEAPE www.sigeape.se.df.gov.br

sins.eape@edu.se.df.gov.br

3901-2383

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS
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Descrição

Processo seletivo para afastamento remunerado para estudos, em período in-
tegral ou parcial, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Fede-
ral (SEEDF), para servidores estáveis integrantes da Carreira Magistério Público e 
da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal da SEEDF, em exercício 
nesta Secretaria, para participarem de programa de pós-graduação Stricto Sensu. Ao 
setor compete propor critérios, acompanhar e avaliar o processo de seleção, supervi-
sionar, coordenar e acompanhar procedimentos administrativos referentes aos servi-
dores em Situação de Afastamento Remunerado para Estudo no âmbito da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal.

Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Forma de prestação de serviços

Presencial,telefônico, sitee e-mail.

Setor Responsável

Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação.

Contato

Telefone: (61) 3901.6772

E-mail: afast.eape@gmail.com
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INOVAÇÃO, TECNOLOGIAS E DOCUMENTAÇÃO

Descrição

Cursos a distância, certificações, documentações, arquivos, validações, convê-
nios e termos de cooperação, logística e afastamento remunerado para estudos.

Forma de prestação de serviços

Presencial e telefônico

Setor Responsável

Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação

Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Endereço

SGAS 907, Conjunto A - CEP: 70.390-070.

Contato

Telefone: (61) 3901.2624 (61) 3901.2377

E-mail: dited.eape@edu.se.df.gov.br

Validação de Instituições Externas

Descrição: Em atendimento ao disposto na Lei nº 5.105/2013, na Lei nº 5.106/2013 
e na Portaria nº 259/2013, artigos 39 e 40, realiza-se processo de validação de insti-
tuições externas, cujos cursos são aceitos para a progressão por mérito da Carreira 
Magistério e Carreira Assistência à Educação.
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Horário de atendimento

Turno matutino – 8h às 12h / Turno vespertino - 14h às 18h

Forma de prestação de serviços

Presencial e telefônico

Setor Responsável

Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação

Contato: Telefone: (61) 3901-2383

E-mail: validacao.eape@edu.se.df.gov.br

DÚVIDAS FREQUENTES

COMO INGRESSAR NO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO?

Há duas formas de ingresso: concurso público para servidor efetivo e processo 
seletivo simplificado para contratação temporária de professores. O concurso público 
para servidor efetivo é regulado por Edital Normativo e tem validade determinada. Os 
candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos civis 
do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, instituído pela Lei 
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e às normas internas da SEEDF. 

O processo seletivo simplificado para professores temporários ocorre de acor-
do com as necessidades da Casa. Destina-se a selecionar candidatos, de forma tem-
porária, para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, visando ao exercício da docência nas unidades de ensino da Rede 
Pública do DF e em suas conveniadas, exclusivamente para suprir a falta temporária 
de professor efetivo, por afastamentos legais dos titulares. Os professores temporá-
rios ocupam carências provisórias e/ou temporárias. 

O QUE É CARGO VAGO?

Na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a Lei nº 5.326, de 03/04/2014, 
estabelece o limite de cargos de Professores e Pedagogos Orientadores Educacionais e a 
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Lei nº 5.106, de 3/05/2013, o de servidores da Carreira Assistência à Educação. Cargo vago 
é aquele não ocupado dentro do limite estabelecido em Lei, o que não significa carência. 

O QUE É CARÊNCIA?

Carência é uma vaga que demanda um servidor para a prestação ou a conti-
nuidade da prestação de serviço educacional, podendo ser definitiva, temporária ou 
provisória. A carência definitiva ocorre quando não há servidor para supri-la. Decorre, 
geralmente, de aposentadorias, exonerações do cargo efetivo e falecimentos, desde 
que não tenha outros servidores do mesmo cargo ou componente curricular afasta-
dos temporariamente ou provisoriamente. Nesse caso, é necessário realizar concur-
so público. No caso específico do Professor de Educação Básica, quando a falta de 
docente ocorre por motivo de afastamento provisório ou temporário do efetivo, poderá 
ser contratado um Professor Substituto para suprimento da carência. 

QUAL O PROCEDIMENTO PARA CONTRATAR UM PROFESSOR 
TEMPORÁRIO?

Após identificada a necessidade de contratar um temporário para substituir um 
professor efetivo afastado, por exemplo, por motivo de saúde, a Unidade Escolar abre 
uma carência e notifica a Unidade Regional de Gestão de Pessoas (UNIGEP) da sua 
respectiva Coordenação Regional de Ensino (CRE). A UNIGEP então consultará o 
Banco de Reservas da SEEDF e convocará, por meio de sistema informatizado, o 
próximo candidato na listagem de aprovados. Todos os Professores Substitutos per-
tencem a um banco de selecionados após serem aprovados em Processo Seletivo 
Simplificado válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

QUAL A DESTINAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO NA FÁBRICA 
SOCIAL?

Os itens resultantes do processo de ensino só poderão ser doados para ativi-
dades e programas que sejam executados por entes que integrem o complexo ad-
ministrativo Distrito Federal (Administração Direta/Indireta), conforme legislação do 
Programa Fábrica Social LEI Nº 4.601/2011, Art. 8° § 2º.

POSSO DOAR MATERIAIS PARA A FÁBRICA SOCIAL E COMO 
FAÇO?

Sim, as doações poderão ser feitas diretamente na Unidade I da Fábrica So-
cial, mediante avaliação prévia dos itens, pela equipe da Diretoria de Produção e 
Distribuição, a fim de verificar as condições e aplicabilidades dos materiais a serem 



166

doados nos cursos em andamento.

QUAL O TELEFONE PARA TRATAR SOBRE SOLICITAÇÕES DE 
MATERIAIS PRODUZIDOS PELA FÁBRICA SOCIAL?

Diretoria de Produção e Distribuição: Telefone (61) 3255-3744

QUAL O PROCEDIMENTO PARA CONTRATAR UM PROFESSOR 
TEMPORÁRIO?

Após identificada a necessidade de contratar um temporário para substituir um 
professor efetivo afastado, por exemplo, por motivo de saúde, a Unidade Escolar abre 
uma carência e notifica a Unidade Regional de Gestão de Pessoas (UNIGEP) da sua 
respectiva Coordenação Regional de Ensino (CRE). A UNIGEP então consultará o 
Banco de Reservas da SEEDF e convocará, por meio de sistema informatizado, o 
próximo candidato na listagem de aprovados. Todos os Professores Substitutos per-
tencem a um banco de selecionados após serem aprovados em Processo Seletivo 
Simplificado válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

QUAL A DESTINAÇÃO DO MATERIAL PRODUZIDO NA FÁBRICA 
SOCIAL?

Os itens resultantes do processo de ensino só poderão ser doados para ativi-
dades e programas que sejam executados por entes que integrem o complexo ad-
ministrativo Distrito Federal (Administração Direta/Indireta), conforme legislação do 
Programa Fábrica Social LEI Nº 4.601/2011, Art. 8° § 2º.

POSSO DOAR MATERIAIS PARA A FÁBRICA SOCIAL E COMO 
FAÇO?

Sim, as doações poderão ser feitas diretamente na Unidade I da Fábrica So-
cial, mediante avaliação prévia dos itens, pela equipe da Diretoria de Produção e 
Distribuição, a fim de verificar as condições e aplicabilidades dos materiais a serem 
doados nos cursos em andamento.

QUAL O TELEFONE PARA TRATAR SOBRE SOLICITAÇÕES DE 
MATERIAIS PRODUZIDOS PELA FÁBRICA SOCIAL?

Diretoria de Produção e Distribuição: Telefone (61) 3255-3744
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