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Art. 1º Recredenciar, para a continuidade de oferta da educação infantil - creche, para crianças de 2
e 3 anos de idade, e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade, do ensino fundamental, do 1º
ao 9º ano, e do ensino médio, a contar de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2024, o
Educandário de Fátima, situado na QN 14B, Conjunto 6, Lotes 1, 2, 18, 19 e 20, Riacho Fundo II -
Distrito Federal, mantido pelo Colégio Educandário de Fátima Ltda., com sede na QN 14B, Conjunto

6, Lotes 19 e 20, Riacho Fundo II - Distrito Federal.
Art. 2º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes curriculares
que constituem anexos I e II do citado parecer.
Art. 3º Determinar à instituição educacional que atualize o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, contemplando a oferta da educação infantil - creche e pré-escola.
Art. 4º Determinar à instituição educacional que promova as adequações em seus documentos
organizacionais, conforme disposto no artigo 233 da Resolução nº 1/2018-CE D F.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL PARENTE

PORTARIA Nº 227, DE 04 DE JULHO DE 2019
Estabelece a competência para certificação de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
e para emissão de Declaração Parcial de Proficiência com base nos resultados obtidos no Exame
Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - Encceja 2019.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no exercício de suas
atribuições, conforme estabelece o art. 182, incisos III; V; XVI e XXI do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631, de 20 de
novembro de 2017, e o art. 105, parágrafo único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal
- LODF, e em cumprimento ao disposto no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre esta
Secretaria e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e Edital INEP
nº 32, de 07 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Estabelecer que a emissão do Histórico Escolar para comprovação de conclusão do Ensino
Fundamental, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou da Declaração Parcial de Proficiência
dos participantes do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - Encceja
2019 seja de responsabilidade das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
com base nos resultados de desempenho obtidos no Encceja.
§1º As Instituições certificadoras são as unidades escolares que ofertam a Educação de Jovens e
Adultos e estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.se.df.gov.br/.
§2º A emissão da documentação relacionada no caput do Artigo ocorrerá após disponibilização das
notas e dos dados cadastrais dos participantes pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP.
Art. 2º O participante interessado em obter a conclusão do Ensino Fundamental ou a Certificação do
Ensino Médio deverá atender aos seguintes requisitos:
I - possuir, no mínimo, 15 (quinze) anos completos na data de realização do exame, para conclusão
do Ensino Fundamental e obtenção do Histórico Escolar correspondente;
II - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data de realização do exame, para obtenção
de Certificação do Ensino Médio;
III - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;
IV - atingir o mínimo de 5,0 (cinco) pontos na redação.
Art. 3º O participante interessado em obter a Declaração Parcial de Proficiência deverá atender aos
seguintes requisitos:
I - atingir o mínimo de 100 (cem) pontos na área de conhecimento avaliada;
II - no caso de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física, no Ensino
Fundamental, e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no Ensino Médio, o participante deverá
obter pontuação igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na prova de Redação para fazer jus à
Certificação, conforme Edital do INEP.
III - atender, em ambos os casos, a idade mínima exigida nos incisos I e II do art. 2º.
Art. 4º Para a emissão do Histórico Escolar comprobatório de conclusão do Ensino Fundamental, do
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou da Declaração Parcial de Proficiência poderão ser
utilizados os resultados de desempenho obtidos nas Edições do Enem até o ano de 2016 ou obtidos
no Encceja de edições anteriores, desde que atendam as pontuações mínimas previstas nos editais dos
referidos exames.
Art. 5º Determinar que as unidades escolares certificadoras mantenham rígido controle quanto ao
número de Certificações expedidas, contabilizando, em separado, os Históricos Escolares, os
Certificados e as Declarações Parciais de Proficiências.
Art. 6º Determinar que as unidades escolares certificadoras cumpram, para a emissão dos referidos
documentos, o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a data de solicitação do
participante.
Art. 7º Determinar às unidades escolares certificadoras que encaminhem à Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV/SEEDF, em separado, a lista dos concluintes
do Ensino Médio a serem certificados por meio do Encceja para a devida publicação no Diário Oficial
do DF, conforme dispõe a Resolução CNE/CEB nº 03, de 15 de junho de 2010.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

RAFAEL PARENTE

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 2 de julho de 2019

PROCESSO: 080.00172912/2018-21 INTERESSADO: Colégio PAX Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15
de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 080.00172912/2018-21,
HOMOLOGO o PARECER Nº 104/2019-CEDF, de 16 de abril de 2019, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) aprovar a Proposta
Pedagógica do Colégio PAX, situado na Área Especial Módulo 26/29, Setor Central, Lado Leste, Gama
- Distrito Federal, mantido pelo Instituto de Serviço Social PAX, com sede no mesmo endereço; b)
determinar à instituição educacional que promova as adequações necessárias em seus documentos
organizacionais, conforme o disposto no artigo 233 da Resolução nº 1/2018-C E D F.
PROCESSO: 00080-00121474/2018-33 INTERESSADO: Colégio ALUB Asa Norte Com fulcro no art.
3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF,
de 15 de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 00080-
00121474/2018-33, HOMOLOGO o PARECER Nº 146/2019-CEDF, de 25 de junho de 2019, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por:
a) indeferir o pleito de recredenciamento do Colégio ALUB Asa Norte, situado no SHCGN 706,
Conjunto A, Blocos A e B, Brasília - Distrito Federal, mantido pela Upiara Empreendimentos e
Participações S/A, situada no SCS Quadra 6, Bloco A, Lote 157, Salas 405, 406, 407 e 408, Ed.
Bandeirantes, Brasília - Distrito Federal; b) indeferir o pleito de autorização da oferta da educação
infantil, pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade; c) indeferir o pleito de mudança de endereço
da instituição educacional do SHCGN 706, Conjunto A, Blocos A e B, Brasília - Distrito Federal" para
o SGAN 913, Conjunto A, Brasília - Distrito Federal; d) validar os atos escolares praticados pela
instituição educacional, a contar do início do ano letivo de 2018 até a data da publicação da portaria
oriunda do presente parecer; e) determinar ao órgão próprio da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal que oriente a instituição educacional quanto à imediata transferência dos estudantes
matriculados para instituições credenciadas, comunicação da presente decisão aos pais e/ou
responsáveis, bem como o recolhimento do acervo; f) dar conhecimento do inteiro teor do presente
parecer, após sua homologação, aos órgãos do Governo do Distrito Federal responsáveis pela concessão

do Certificado de Licenciamento da instituição educacional, tais como: AGEFIS, IBRAM, VISADF,
SUSDEC, CBMDF, bem como para a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação - PROEDUC-
MPDFT e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-DF; g) advertir a instituição
educacional pelo descumprimento do disposto nos artigos 97 e 114 da Resolução nº 1/2012-CEDF.
PROCESSO: 00080-00112699/2018-07INTERESSADO: Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado
pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no
Processo nº 00080-00112699/2018-07, HOMOLOGO o PARECER Nº 147/2019-CEDF, de 25 de junho
de 2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data,
o parecer é por: a) aprovar as Diretrizes Pedagógicas dos Centros Interescolares de Línguas - CILs da
rede pública de ensino do Distrito Federal, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos
I a IV do presente parecer; b) recomendar ao órgão próprio da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal que encaminhe as adequações necessárias para atualização do Regimento Escolar da
Rede Pública de acordo com as Diretrizes Pedagógicas ora aprovadas.

RAFAEL PARENTE

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 4 de julho de 2019

PROCESSO: 084.000511/2017 INTERESSADO: Escola Adventista do Guará Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15
de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 084.0 0 0 5 11 / 2 0 1 7 ,
HOMOLOGO o PARECER Nº 149/2019-CEDF, de 2 de julho de 2019, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) autorizar a oferta da
educação infantil, creche, para crianças de 3 anos de idade, na Escola Adventista do Guará, situada na
EQ 15/17, Conjunto E, Lote A, Área Especial, Guará II - Distrito Federal, mantida por Instituição
Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social, localizada na EQRSW 7/8, Lote 2,
Setor Sudoeste, Brasília - Distrito Federal; b) aprovar a Proposta Pedagógica da Rede de Escolas
Adventistas do Distrito Federal: Escola Adventista do Guará, Centro Educacional Adventista Milton
Afonso, Centro Educacional Adventista de Taguatinga, Escola Adventista de Planaltina e Escola
Adventista do Gama, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do presente
parecer; c) validar os atos escolares praticados referentes à educação infantil, creche, para crianças de
3 anos de idade, a contar de 14 de março de 2019 até a data da publicação da portaria oriunda do
presente parecer; d) determinar à instituição educacional que promova as adequações necessárias em
seus documentos organizacionais, conforme o disposto no artigo 233 da Resolução nº 1/2018-
C E D F.
PROCESSO: 084.000323/2015 INTERESSADO: Colégio Tiradentes Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15
de janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 084.000323/2015,
HOMOLOGO o PARECER Nº 150/2019-CEDF, de 2 de julho de 2019, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) recredenciar, para a
continuidade da oferta da educação infantil, creche, para crianças de 2 e 3 anos de idade, pré-escola,
para crianças de 4 e 5 anos de idade, do ensino fundamental e do ensino médio, a contar de 1º de
janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2025, o Colégio Tiradentes, situado na EQNP 14/18, Área
Especial "E", Ceilândia - Distrito Federal, mantido pelo Colégio Tiradentes Ltda.-EPP, com sede no
mesmo endereço; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes
curriculares que constituem os anexos I e II do presente parecer; c) determinar à instituição
educacional que atualize o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, contemplando a oferta da
educação infantil - creche; d) determinar à instituição educacional que promova as adequações
necessárias em seus documentos organizacionais, conforme o disposto no artigo 233 da Resolução nº
1 / 2 0 1 8 - C E D F.

Processo: 00080-00125593/2019-46. Interessado: Hector Hernandez Lores. Com fulcro no art. 3º do
Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de
janeiro de 2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 00080-00125593/2019-46,
HOMOLOGO o PARECER Nº 148/2019-CEDF, de 2 de julho de 2019, do Conselho de Educação do
Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: CONCLUSÃO - Em face do
que dispõe a Resolução nº 1/2019-CEDF, o parecer é pela declaração de equivalência ao ensino médio dos
estudos realizados por Hector Hernandez Lores, no ano 1987, no(a) F.O.C. "60º Aniversário da Revolução
de Outubro" - Faculdade Operária Camponesa, em Holguín, República de Cuba.

RAFAEL PARENTE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 5 de julho de 2019

Processo: 084.000643/2017. Interessado: Escola Criança Esperança. Com fulcro no art. 3º do Regimento
do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado pela Portaria nº 3/SEEDF, de 15 de janeiro de
2019, e tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 084.000643/2017, HOMOLOGO o
PARECER Nº 151/2019-CEDF, de 2 de julho de 2019, do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado em Sessão Plenária de igual data, o parecer é por: a) autorizar a oferta da educação infantil,
creche, para crianças de 1 ano de idade, da Escola Criança Esperança, situada na Quadra 20, Lote 51, Setor
Leste, Gama - Distrito Federal, mantida pela Escola Criança Esperança EIRELI, com sede no mesmo
endereço; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo a matriz curricular que
constitui anexo único do presente parecer; c) validar os atos escolares irregularmente praticados pela
instituição educacional, a contar do ano letivo de 2018 até a data da publicação da portaria oriunda do
presente parecer; d) determinar à instituição educacional que promova as adequações necessárias em seus
documentos organizacionais, conforme o disposto no artigo 233 da Resolução nº 1/2018-CEDF; e) advertir
a instituição educacional pela inobservância do disposto no artigo 97 da Resolução nº 1/2012-CEDF.

RAFAEL PARENTE

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 95, DE 08 DE JULHO DE 2019
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 61, inciso XIX, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n° 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o
disposto na Portaria nº 48, de 10 de abril de 2015, resolve:
Art. 1º Tornar Pública a relação dos concluintes de Ensino Médio e de Curso Técnico de Nível Médio da
Educação Profissional e respectivos números de registro dos títulos, conforme especificações.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO AMORIM DOS SANTOS

Relação de concluintes, nome da instituição, ato de credenciamento: nome do curso, n.º do Livro de
Registros, nome do concluinte, n.º do registro do aluno e n.º da folha e, ao final, nomes do Diretor e
Secretário Escolar da instituição educacional.
CENTRO EDUCACIONAL 01 DE BRASÍLIA, credenciado pela Portaria n.º 239, de 30/12/2015 - SEDF,
e conforme Portaria n.º 283/2014 - SEDF: ENSINO MÉDIO - ENEM, Livro 01, Wesley Lopes Pitanga
Meneses, 224, 75; Diretor Wagdo da Silva Martins, DODF n.º 01, de 02/01/2017; Secretária Escolar
Márcia Flávia Neres de Souza, Reg. n.º 3206 - CEP - Escola Técnica de Ceilândia.
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