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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO

FEDERAL
 

Subsecretaria de Educação Básica

 

Circular n.º 173/2020 - SEE/SUBEB Brasília-DF, 02 de julho de 2020

Para:  Coordenadores Regionais de Ensino, com vistas às UNIEBs, Gestores e Orientadores
Educacionais das Escolas Vinculadas;
Assunto: Orientações para a Organização do Trabalho Pedagógico da Orientação Educacional.
 

Senhor(a) Coordenador(a),
 
Considerando as frentes e desafios para o retorno às atividades nas escolas,  a Orientação

Educacional - OE está revisitando práticas pedagógicas e métodos de ensino, de forma a viabilizar a
realização de suas atribuições regimentais e o desempenho de sua função educativa.

Deste modo, a presente Circular tem como objetivo apresentar recomendações para
organização do trabalho pedagógico a ser desenvolvido pelos profissionais deste serviço. Para tanto, foi
observada a relevância  da disponibilização de espaços e estruturas de trabalho que favoreçam a realização
de ações educativas direcionadas aos estudantes, professores, famílias, articulação de rede (interna e
externa) e interlocução para cooperar com o desenvolvimento escolar, no contexto de uma   ação
institucional.

Considerando essas especificidades,  foram elencadas as recomendações sobre os temas
abaixo relacionados, que encontram-se detalhadas na página da SEEDF no
link http://www.se.df.gov.br/circular-no-173-2020-see-subeb/

1 - Quanto à participação  no Comitê Local:  composição e ação institucional;
2 - Quanto à plataforma Escola em Casa DF: inserção de tópico sala da Orientação
Educacional  em todas as turmas e abertura da Sala da Orientação Educacional como
espaço para organização das informações e material de apoio;
3 - Quanto ao uso de material impresso: necessária adequação e articulação de trabalho
em rede na escola para atenção a estudantes com dificuldade de acesso a plataforma
Escola em Casa DF;
4 - Quanto às estratégias de ação individualizada: recomendações quanto a estratégias
e recursos de interlocução;
5 - Quanto às  atividades de Coordenação: ressignificação de espaços e potencialidade
destes momentos pedagógicos para ações de implantação da OE, ação junto aos docentes
e ação em rede;
6 - Quanto aos Registros e Condutas Éticas na Orientação Educacional: apontamento
de instrumentos necessários para organização do trabalho e cuidados de sigilo e proteção
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Enfatiza-se, por fim, que os documentos norteadores para atuação da Orientação
Educacional continuam vigentes e as recomendações expressas têm o compromisso de auxiliar nas
necessárias adequações metodológicas especialmente para o ambiente virtual.

A Gerência de Orientação Educacional - GOE  fica à disposição para maiores
esclarecimentos e parceria na transição e adaptação que a realidade convoca, por meio do
contato goe.dispre@edu.se.df.gov.br

Atenciosamente,

http://www.se.df.gov.br/circular-no-173-2020-see-subeb/
mailto:goe.dispre@edu.se.df.gov.br
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TIAGO CORTINAZ

Subsecretário de Educação Básica

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CORTINAZ DA SILVA - Matr.0243728-7,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 07/07/2020, às 21:39, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42846811 código CRC= 502D694F.
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