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Dicas de Ações de Transição

Na SEEDF,  a transição refere-se a um movimento contínuo dos estudantes ao

longo da sua trajetória por toda a Educação Básica, evitando situações de ruptura que

possam  influenciar  em  possíveis  situações  de  reprovação,  abandono  e  até  evasão

escolar.

De acordo com ampla discussão realizada entre diversos setores da SUBEB e de

todas as Coordenações Regionais de Ensino, acordou-se que para que essa transição

possa acontecer  de forma eficaz,  se fazem necessários algumas etapas ao longo do

processo: Acolher,  Encaminhar,  Coordenar e Avaliar. Partindo desse princípio,  seguem

algumas orientações para acolher os estudantes nas diferentes etapas e modalidades, já

no início do ano letivo.

Educação Infantil - 1º Ciclo
• Compreensão de que a criança da Educação Infantil, ao ingressar no Bloco

Inicial de Alfabetização, deve ter garantido o seu direito de ser criança, sendo

asseguradas a ela as brincadeiras e as interações;

• adequação de espaços físicos externos e internos das escolas;

• revisão da rotina e dos horários;

• previsão  de  um período  de  adaptação  dos/das  estudantes,  principalmente

daqueles/as  que  estão  ingressando  na  Educação  Infantil,  considerando  a

possibilidade da presença das famílias na escola;

• acesso ao currículo da etapa que se segue e interação com as respectivas 

propostas pedagógicas;

• conscientização do/as responsáveis pelos/as estudantes do seu papel na vida

escolar deles/as, que deve ser contínuo ao longo de toda trajetória escolar

do/a referido/a aprendiz;

• previsão de continuidade com ênfase na ludicidade (músicas, brincadeiras e



outras atividades).

Ensino Fundamental - 2º Ciclo para as Aprendizagens

2º Ciclo - Bloco Inicial de Alfabetização - BIA (1º,
2º e 3º anos)

• O 1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização - BIA constitui um ano de transição por

excelência.  É  importante  trabalhar  a  transição  gradual  entre  os  tempos  da

Educação Infantil (como o tempo de brincar, o tempo da soneca permeados por

muito  cuidado  e  afetuosidade)  e  os  tempos  desta  nova  etapa  do  Ensino

Fundamental. 

• Ao longo  do  BIA,  tem-se  o  processo  de  alfabetização  dos/as  estudantes,  na

perspectiva dos letramentos, com isso, sugerem-se rodas de contação de história

a fim de refletir sobre o espaço escolar e as descobertas das fases vivenciadas

pelos/as estudantes;

• Nessa fase escolar, deve-se desenvolver atividades de tomada de consciência do

protagonismo  da  aprendizagem  pelo/a  estudante.  Indica-se  desenvolver

atividades de reflexão sobre o que é aprender, qual escola se quer e como se

aprende. Essas atividades devem ser feitas de formas lúdicas e respeitando os

tempos de alfabetização dos/as estudantes, proporcionando a reflexão por meio

de atividades de desenho, de brincadeiras, de expressões corporais. Lembre-se,

o/a docente é mediador/a fundamental dessas atividades, bem como as famílias

e/ou responsáveis pelos/as estudantes.

2º Ciclo - 2º Bloco (4º e 5º anos)
• O 2º Bloco do 2º Ciclo é voltado para ampliação e consolidação dos diversos

letramentos  voltados  à  prática  social.  Dessa  forma,  apesar  de  processos

distintos,  alfabetização  e  letramentos  devem  ser  indissociáveis  e

interdependentes.

• No primeiro ano do 2º Bloco (equivalente ao 4º  ano),  é imprescindível  que a

escola ou o/a professor/a já comece a trabalhar questões voltadas à trajetória

escolar  do/a  estudante,  bem  como  possibilite  experiências  mínimas  de

conhecimento da realidade da próxima fase (Anos Finais).  Sugere-se dialogar



sobre  processos  sociais  de  representatividade,  por  exemplo,  eleição  do/a

representante de turma; por exemplo, estudantes do 5º ano podem dialogar com

os do 4º ano sobre esse processo, apresentando quais eram suas expectativas,

suas responsabilidades e seus desafios;

• Questões práticas que preparem o/a estudante para a próxima etapa também

são sugeridos, como o costume do uso de caneta e agenda. 

• O mesmo deve  ser  realizado com os/as  estudantes  do  último ano  dos  Anos

Iniciais, porém com ações mais estruturadas. Sugere-se, para este ano, maior

número de atividades de aproximação entre as escolas de origem e sequencial,

de forma a tornar aquele espaço estranho em algo familiar.  Podem ser feitas

atividades de visita à escola, atividade prática com outros/as professores/as de

áreas específicas, palestras etc. Essa transição também é marcante para os/as

docentes  e  para  os  familiares/responsáveis,  por  isso,  há  que  se  desenvolver

atividades  voltadas  para  esses  a  fim  de  conhecerem  os/as  estudantes  que

receberão e os desafios que possivelmente serão enfrentados.

• No entanto, vale ressaltar que a tomada de novas responsabilidades por parte

dos/as estudantes não tem a ideia de reduzir o seu período de infância, sendo

indispensável manter momentos lúdicos e de brincadeiras. 

3º Ciclo para as Aprendizagens

3º Ciclo - 1º Bloco (6º e 7º anos)

• O primeiro ano do 1º Bloco do 3º Ciclo (6º ano) constitui um ano de transição por

excelência. É importante trabalhar a transição gradual entre os tempos e espaços

do 2º ciclo do Ensino Fundamental e os tempos dos  Anos Finais. Sugerem-se

atividades de escuta dos estudantes e de inclusão gradual nesta nova realidade

que agora eles permeiam, de forma a tornar  este espaço em um lugar  mais

conhecido para eles. 

• É importante motivar os/as estudantes, considerando que estão passando pelo

período da adolescência, momento de turbilhão hormonal, que gera mudanças

físicas, sociais e emocionais nem sempre fáceis de lidar. 

• É importante neste momento em que há uma mudança de fase e na maioria das

vezes, também uma mudança de escola, sensibilizar as famílias para que elas



continuem participando da vida escolar dos/as seus/suas filhos/as.

• O corpo docente também precisa ser sensibilizado para recepcionar um público

que ainda precisa ser preparado para as particularidades dessa nova etapa de

ensino. É necessário despender um tempo inicial para trabalhar o/a estudante

para que ele/ela esteja mais apto/a a participar das atividades propostas ao longo

do ano. 

• Com a  demanda de  um novo  quantitativo  de  professores  e  grade  horária,  é

importante orientar o/a estudante para o uso da agenda, para que ele/ela possa

se organizar diante desse cronograma muito mais complexo do que o vivenciado

durante os Anos Iniciais.

• É interessante que cada Unidade Escolar possa ter o seu “Grupo de Recepção”

de estudantes veteranos/as que possam compartilhar as suas experiências ao

chegar  naquele novo ambiente,  para que os/as calouros/as possam se sentir

mais acolhidos/as e tenham outros pares de referência com quem possam contar

no momento que surja qualquer dúvida.

• À equipe da escola cabe explicitar, desde o início, os acordos de convivência e

especificidades  daquela  Unidade  Escolar,  ou  preferencialmente  construí-los

coletivamente. Por exemplo, as exigências de carteirinha e uniforme costumam

ser  bem  diferenciadas  de  uma  unidade  para  outra,  sobretudo  quando  há  a

mudança entre Anos Iniciais para Finais.  Salas Ambientes também podem se

configurar em uma grande novidade que talvez exija um treinamento prévio para

o grupo que está em transição.   

• Durante o 1º Bloco do 3º Ciclo, é importante fomentar ações de diálogo, que

promovam o  protagonismo, a autonomia, a responsabilidade, a informação, a

experimentação  e  o  esclarecimento.  Sugerem-se  a  organização  de  grêmios

estudantis, projetos que promovam a participação dos/as estudantes na gestão

da escola e no envolvimento com a comunidade escolar.

• Em  consonância  com  o  desenvolvimento  de  atividades  de  protagonismo,

indicam-se ações de partilhamento de experiências entre os estudantes sobre os

desafios dos Anos Finais. Por exemplo, escrita de um "Guia de Sobrevivência dos

Anos  Finais"  produzido  pelos/as  estudantes,  recreios/intervalos  culturais

planejados e produzidos pelos/as estudantes, ou seja, atividades em que os/as

estudantes percebam que seus desafios são comuns aos demais e que, com

diálogo, podem colaborar uns com os outros. 

3º Ciclo - 2º Bloco (8º e 9º anos)



• Neste bloco,  os/as  estudantes começam a se preparar  para o Ensino Médio.

Diante  desse  novo  desafio,  a  escola  deve  realizar  ações  e  situações  que

promovam a reflexão sobre seus projetos de vida, de forma a abrir-lhes novas

perspectivas  de  formação  e  de  trabalho.  ( FIQUE DE OLHO: a

SEEDF possui diversas formas de escolarização do Ensino Médio. É interessante

que os/as estudantes tenham conhecimento dessas possibilidades).

• Sugere-se,  ainda,  realizar  atividades  que  acolham  e  orientem  às  diversas

transformações  físicas,  hormonais,  comportamentais,  psicológicas,  culturais,

sociais,  pelas  quais  os  estudantes  estão  passando.  Palestras,  projetos,

atividades  experimentais,  rodas  de  conversa,  são  algumas  das  atividades

possíveis que auxiliam a escola e os/as estudantes no processo de conhecimento

da sua realidade e na preparação para vivências futuras.

FICA A DICA: a compreensão do processo de adolescer é um desafio para o

corpo docente e também para os familiares/responsáveis. Com o intuito de aproximá-

los, a Unidade Escolar deve promover ações de integração dos responsáveis com esse

novo  espaço  para  que  seja  construída  uma  relação  de  confiança  e  de

corresponsabilidade da escolarização dos/as estudantes. Outras possibilidades podem

ser  de  palestras  e  diversos  espaços  de  trocas  de  experiências  entre  docentes  e

responsáveis.

Ensino Fundamental para o Ensino Médio 
• Orientar sobre a importância de se escolher uma escola perto de casa, tendo em

vista o fácil acesso à escola pelos/as estudantes e seus responsáveis. 

• Organizar visitas dos responsáveis e dos estudantes às escolas de Ensino Médio

enquanto  os/as  estudantes  ainda  cursam  o  Ensino  Fundamental,  visando

apresentar a proposta pedagógica e convivencial da Unidade Escolar e orientar a

escolha dos responsáveis sobre onde matricular o/a estudante. 

• Importante acima de tudo sensibilizar estudantes e famílias para a necessidade

de dar  continuidade aos estudos,  ainda que muitas  vezes nesse momento  o

jovem já esteja apto ao mercado de trabalho. 



Ensino Médio

• 1º Ano
• O 1º ano do Ensino Médio constitui um ano de transição por excelência, por isso,

nesta etapa mais uma vez é interessante que cada Unidade Escolar possa ter o

seu  “Grupo  de  Recepção” de  estudantes  veteranos/as  que  possam

compartilhar as suas experiências ao chegar naquele novo ambiente, para que

os/as calouros/as possam se sentir mais acolhidos/as e tenham outros pares de

referência com quem possam contar no momento que surja qualquer dúvida.

• À equipe  da  escola  também cabe  explicitar,  desde  o  início,  os  acordos  de

convivência e especificidades daquela Unidade Escolar, ou preferencialmente

construí-los  coletivamente,  levando  em  consideração  as  especificidades  da

trajetória escolar dos/as estudantes;

• Realizar atividades na escola de origem (9º  ano) de modo a estabelecer o elo

entre  as  equipes  gestora,  pedagógica,  o  serviço  de  orientação  educacional,

demais serviços e os/as estudantes;

• Apresentar  a  escola  (espaço físico e projeto  político  pedagógico)  e  organizar

atividades de integração entre os/as estudantes;

• Explicar com clareza o novo currículo aos/às estudantes novatos/as;

• Acolher  os/as  novos/as  estudantes  e  seus  responsáveis,  por  meio  das

instituições  da  Gestão  Democrática  (Equipe  Gestora,  Órgãos  Colegiados  e

Unidades Executoras);

• Fomentar  a  criação,  a  participação  e  a  corresponsabilidade  de  todos  os

estudantes no Grêmio Estudantil  e  outras formas de participação estudantil  e

autonomia;

• Promover grupos de estudos e monitorias para favorecer o entrosamento dos/as

novos/as estudantes;

• Orientar  os/as  estudantes  sobre  a  importância  da  organização  dos  estudos

(agendas, aplicativos escolares etc);

• Oferecer atendimento pedagógico individual e dar atenção aos faltosos para que

não abandonem a escola;

• É importante motivar os/as estudantes, considerando que estão passando pelo

período da adolescência, momento de turbilhão hormonal, que gera mudanças

físicas, sociais e emocionais nem sempre fáceis de lidar. 

• Trabalhar com a temática de Projeto de Vida, especialmente sob o prisma do



autoconhecimento, do autocuidado e dos valores, para a partir dessas reflexões

poder de forma mais engajada seguir para os dois próximos pontos: 

• Informar os estudantes sobre o Programa de Avaliação Seriada da Universidade

de Brasília,  sobretudo para  que não percam datas e sejam orientados sobre

taxas  de  isenção;  ( FIQUE  DE  OLHO:  Programa  Por

Dentro das Avaliações do Ensino Médio)
• Orientar  sobre  as  possibilidades  de  cursos  e  formação  da  Educação

Profissional.

• 2º Ano
• Promover ações e condições para que os/as estudantes possam refletir sobre

suas visões de sociedade e habilidades socioemocionais, para avançarem em

suas consciências a respeito de  seus projetos de vida;

• Possuir  equipes  pedagógicas  alinhadas  com  um  projeto  que  considera  as

especificidades dos/das estudantes;

• Promover aulas de revisão e de recuperação paralela para os/as estudantes com

dificuldade de aprendizagem;

• Reconhecer os/as estudantes como sujeitos, com angústias, desejos, projetos e

preferências,  com  experiências  anteriores  e  fora  da  escola,  que  constroem

práticas e interagem de diferentes formas com o mundo. Nesse processo, vivem

um momento de sentimentos intensos, e então vão construindo suas identidades

e também contribuem para seus projetos de vida;

• Orientar os estudantes sobre a 2ª etapa do Programa de Avaliação Seriada da

Universidade de Brasília, o Exame Nacional do Ensino Médio e as possibilidades

de formação (Ensino Superior ou Técnico) ao concluir o Ensino Médio, atentando

para datas e taxas de isenção. 

• 3º Ano

• Incentivar os estudantes do 3º ano a participarem do Simulado da SEEDF;

• Promover oficinas, em parceria com universidades, empresas locais, instituições

de  ensino  técnico,  bem  como  palestras  e  os  tradicionais  encontros  com

profissionais  experientes,  empreendedores  locais,  que  possam  orientar  os/as

estudantes em relação ao mundo do trabalho;

• Realizar  estratégias  de  orientações  para  que  os/as  estudantes  participem do



Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, bem como de viabilização de suas

inscrições, por meio da disponibilização de computadores com acesso à internet

(caso a Unidade Escolar tenha a sala de informática), sobretudo para que não

percam as datas e saibam sobre direitos às taxas de isenção;

• Orientar os estudantes sobre a 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS

da Universidade de Brasília, reforçando a importância de que a opção pelo curso

ocorre apenas nessa etapa, baseada nas escolhas fomentadas pelo seu projeto

de vida;

• Promover aulões de revisão para o ENEM e PAS;

• Promover rodas de diálogo entre ex-estudantes da UE para que partilhem suas

experiências após a conclusão da Educação Básica.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

• Observar as especificidades da Transição na U.E, a maneira como a Educação

Profissional é ofertada nesta, ou seja, se integrada ou concomitante ao Ensino

Médio;

• Estar atento às especificidades da Transição na U.E, tendo em mente a CRE na

qual  encontra-se  inserida  e  o  público  atendido  (por  exemplo,  uma instituição

vinculada à CRE do Guará por meio do CEPAG que atende estudantes de outras

nove CREs)  e  para  as  movimentações cotidianas realizadas pelos  seus/suas

estudantes  em  termos  de  facilidades  e  dificuldades  referentes  às  distâncias

percorridas  diariamente,  do  acolhimento  dispensado  a  eles/elas  considerando

alimentação escolar, acompanhamento dos estudos e apoio às dificuldades de

aprendizagem, entre outros.

• Sensibilização e capacitação do corpo docente da U.Es da Educação Profissional

para trabalharem com os/as estudantes na faixa etária entre quatorze e quinze

anos,  recém-egressos  do  Ensino  Fundamental  e  com  jovens  e  adultos  com

defasagens pedagógicas que ingressam nos cursos integrados;

• Disponibilidade  das  equipes  gestora  e  pedagógica  de  realizarem adaptações

curriculares  por  um  período  de  tempo  pré-determinado  tendo  em  vista  a

efetivação das aprendizagens pelo maior número de estudantes; 

• Fomento do diálogo entre os professores das escolas de Ensino Médio regular e

da Educação Profissional a fim de dialogar, refletir e articular os componentes

curriculares dos diferentes currículos;

• Sensibilização dos responsáveis dos estudantes sobre as especificidades e os



desafios  da  Educação  Profissional,  atentando  para  o  necessário

acompanhamento global dos/as estudantes pelos seus responsáveis;

• Atenção dos/as  estudantes  egressos/as  do  Ensino Médio  sobre  as  U.Es que

ofertam a modalidade subsequente da Educação Profissional  e  as formas de

ingresso;

• Fomentar  a  participação  dos/as  estudantes  dos  Anos  Finais  do  Ensino

Fundamental e do Ensino Médio nas Feiras de Educação Profissional promovidas

pela SEEDF e outras instituições de ensino que ofertam a Educação Profissional.

Observação:

É  importante  ressaltar  que,  para  além  das  transições  entre  etapas  e  modalidades,

precisamos estar atentos a todos/as os/as nossos/as estudantes que por qualquer outra

razão estejam enfrentando uma situação de transição, como aqueles que estão imigrando

sejam  de  outros  Estados,  como  de  outras  Nações,  retornando  após  um  período  de

abandono, de classes hospitalares, de situação de acolhimento institucional, entre tantas

outras situações e particularidades que exigem o nosso olhar  cuidadoso e acolhedor.

Lembremos:  enquanto  educadores/as  o  nosso  principal  objetivo  é  o  sucesso  escolar

dos/as  nossos/as  estudantes  e  eles/elas  se  sentirem  acolhidos/as  nesse  primeiro

momento pode fazer toda a diferença na vasta trajetória que ainda terá pela frente.

Em, 22/01/2020


