
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral

 

Circular n.º 37/2020 - SEE/SUBIN Brasília-DF, 12 de novembro de 2020

 

PARA: Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares .

ASSUNTO: Orientação quanto aos procedimentos da Educação Especial durante o trabalho remoto.

 

Prezado (a) Coordenador (a), 

 

Ante às demandas recebidas quanto à organização dos procedimentos específicos da
Educação Especial, no contexto das aulas não presenciais, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e
Integral - SUBIN, juntamente com a Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB e Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, orientam quanto à entrega do relatório
pedagógico mensal, organização do relatório semestral, adequação de temporalidade, matrículas
novas do Programa de Educação Precoce - PEP e realização dos Estudos de Casos Omissos de
2020.

 

Assim, informa-se quanto à necessidade da Unidade Escolar, ao realizar os
procedimentos da Educação Especial, adequar-se às seguintes instruções: 

 

1. Entrega do Relatório Mensal de A vidades/ Relatório de A vidades
Pedagógicas:  os relatórios Pedagógicos Mensais, previstos na Circular 24, de 05/08/2020,  deverão
ser disponibilizados à equipe gestora da UE, em documento único, contemplando todas as a vidades
desenvolvidas nos meses de novembro, dezembro e janeiro, no final do ano letivo.

 

2. Organização do Relatório Semestral do Programa de Educação Precoce -
PEP: deverá ser elaborado 01(um) único Relatório Descri vo Semestral de acompanhamento individual
para o segundo semestre de 2020, conjuntamente entre o professores que atendem o estudante e
disponibilizado no Drive da Unidade na pasta do referido estudante para composição de
documentação individual e impresso posteriormente para subsídios de encaminhamentos
educacionais e demais trâmites na SEEDF.  

 

3. PIBI: é a forma de registro para o planejamento no período de a vidades não
presenciais e subs tuirá o Formulário de Registro Anual do Plano de AEE, no caso das Salas de
Recursos, Planejamento Pedagógico Individual Anual - PPIA, nas Classes Especiais, Planejamento
individual de ensino do Programa de Educação Precoce e o Planejamento pedagógico individual dos
Centro de Ensino Especial, durante este contexto dinâmico de excepcionalidade.



 

4. Adequação de Temporalidade: as solicitações de indicação da aplicação para
2021/2022 deverão considerar as orientações da p.18 da Estratégia de Matrícula de 2020, in verbis: "O
Estudo de Caso com previsão de aplicação de adequação na temporalidade deverá ser realizado,
preferencialmente, ao final do ano le vo em curso, para aplicação no ano le vo subsequente ou ao
final de cada semestre, nos casos específicos de EJA, EJA Interven va e Ensino Médio. Em casos
excepcionais, a adequação de temporalidade pode ser prevista no primeiro bimestre letivo.”

Os casos de aplicação de Temporalidade flexível para o ano le vo, definidos no final de
2019 para 2020/2021 permanecem inalterados. Podendo ser reavaliados, excepcionalmente, no
primeiro bimestre/semestre de 2021, os casos específicos em que restar comprovada a necessidade
de alteração no encaminhamento para o estudante.

 

5. Realização de Matrículas Novas no Programa de Educação Precoce -
PEP: ressaltamos que  o ingresso de novos estudantes no Programa de Educação Precoce, NÃO está
sobrestado neste período de a vidades não presenciais, devendo a Unidade Escolar estar atenta aos
pedidos de novas matrículas, observando a disponibilidade de vagas e respeitando a Estratégia de
Matrícula vigente. 

 

6. Realização dos Estudos de Casos 2020/2021: considerando que a Estratégia de
Matrícula norma za o acesso e a permanência do estudante na rede pública de ensino para o ano
le vo subsequente, a unidade escolar que iden ficar estudantes  inseridos  em turmas  com
modulação abaixo da  prevista,  atendimentos  individuais  e transferências de estudantes de classe
comum ou integração inversa para classes especiais, ou ainda, destas para os Centros de Ensino
Especial, deverá solicitar o estudo de casos omissos.

Porém, devido à excepcionalidade das aulas não presenciais, os Estudos de Casos
2019/2020 dos estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Au sta e Transtornos
Funcionais da rede pública de ensino do Distrito Federal, serão man dos para subsidiar as ações
pedagógicas no ano le vo de 2021. Os estudantes novos, que ingressaram na SEEDF no decorrer do
ano le vo de 2020, serão enturmados com base na Avaliação e Indicação Pedagógica realizadas pelas
Equipes das UNIEB's, ocorridas no ato da matrícula e de acordo com os pressupostos da Estratégia de
Matrícula vigente.

 

7. Estudos de Casos Omissos de 2020/2021: serão realizados, SOMENTE  com os
estudantes da terminalidade do Programa de Educação Precoce e EJA Interventiva.

Para o mizar o trabalho, bem como uniformizar os procedimentos para o estudo de
casos omissos dos estudantes da terminalidade do Programa de Educação Precoce e para a EJA
Interventiva, a UE deverá iniciar um processo no SEI, por  Coordenação Regional de Ensino - CRE,
contendo a documentação de cada estudante, com o despacho à UNIEB e a apresentação dos
seguintes documentos:

Relatório pedagógico do(a) professor(a) com os avanços e necessidades de
atendimento do estudante;

Laudo/Relatório médico, contendo o CID;

Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional (RAIE), da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem, com os registros e observações
possíveis durante as atividades remotas, quando se aplicar ;



O Formulário de Casos Omissos preenchido com a descrição sucinta do caso
(50703171);
O Formulário de Registro das Adequações Curriculares - Etapas e
Modalidades da Educação Básica (50703398) - somente para os estudantes
da EJA interventiva.

Os Formulários de Casos Omissos e de Adequação Curricular preenchidos (50703171) e
(50703398) deverão, obrigatoriamente, conter a assinatura de um representante da equipe gestora da
unidade escolar, do pedagogo – orientador educacional, do professor regente e dos servidores que
atuam na equipe especializada de apoio à aprendizagem.

 Após a análise dos documentos pela equipe de apoio intermediária da Coordenação
Regional  de Ensino, os  casos omissos  de estudantes  com deficiência  intelectual, múl pla,
transtorno do espectro au sta (TEA), surdez/deficiência audi va e visual e surdocegueira, deverão ser
encaminhados, à  SUBIN com vistas à DEIN. Salientamos que, para todos os casos do PEP, haverá
agendamento, por CRE e análise em conjunto com as respectivas áreas. 

No caso de indicação de transferência desses estudantes para a EJA Interven va, os
estudos de casos omissos devem ser encaminhados, por meio de processo SEI, para a Diretoria de
Educação de Jovens e Adultos - DIEJA/Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, até o dia
23/11/2020, que realizará esses estudos em parceria com a DEIN, com toda a documentação
necessária para a análise e emissão de parecer.

Reitera-se que os estudantes com 15 anos (diurno) ou 18 anos (noturno) completos até
31/03/2021, matriculados em Classe Especial ofertada em Escola Classe, deverão ser transferidos
para os CEF, CED, CEM, CEMI ou para UE que ofertam a modalidade EJA.

Ressalta-se, ainda, a importância das equipes envolvidas observarem todos os critérios
na elaboração dos  processos  e  no envio de  todos  os  documentos  necessários  já  mencionados
anteriormente, sob pena de devolução do respec vo caso omisso à unidade escolar, o que poderá
extrapolar os prazos para a Estratégia de Matrícula.

 

Os Estudos de Casos Omissos do PEP, serão realizados de forma virtual, por meio do
Google Meet, seguindo os links disponibilizados às Coordenações Regionais de Ensino, conforme a
tabela abaixo:

 

DATA TURNO CREs LOCAL / HORÁRIOS

23/11/2020

MATUTINO
BRAZLÂNDIA

Brazlândia - dia 23/11, às 8h -
meet.google.com/bzb-rckx-tjq

São Sebastião - dia 23/11, às 10h -
meet.google.com/rmb-xoqe-wxd

Núcleo Bandeirante - dia 23/11, às 13h -
meet.google.com/gbg-dqof-cmy

Recanto das Emas -  dia 23/11, às 15h -

SÃO SEBASTIÃO

VESPERTINO

NÚCLEO
BANDEIRANTE
RECANTO DAS
EMAS

24/11/2020
MATUTINO

SAMAMBAIA
PARANOÁ

VESPERTINOSANTA MARIA



25/11/2020
MATUTINO TAGUATINGA meet.google.com/bch-xsad-rrw

Samambaia - dia 24/11, às 8h -
meet.google.com/dha-qqax-aeu

Paranoá - dia 24/11, às 10h -
meet.google.com/tbx-vyvw-fvv

Santa Maria - dia 24/11, às 13h -
meet.google.com/evx-yumd-bdc

Taguatinga - dia 25/11, às 8h -
meet.google.com/ask-covf-ugf

Plano Piloto - dia 25/11, às13h -
meet.google.com/kpz-gufv-nbs

Ceilândia - dia 26/11, às 8h -
meet.google.com/nov-ggwn-mgm

Guará - 26/11, às 13h - meet.google.com/kdn-
ijnu-jrb

Sobradinho - 27/11, às 8h - meet.google.com/bff-
wmdc-yyx

Planaltina - 27/11, às 13h - meet.google.com/bfv-
gkvr-svj

Gama - 01/12, às 8h - meet.google.com/uxh-pafs-
uiy

VESPERTINOPLANO PILOTO

26/11/2020
MATUTINO CEILÂNDIA

VESPERTINOGUARÁ

27/11/2020
MATUTINO SOBRADINHO

VESPERTINOPLANALTINA

01/12/2020
MATUTINO GAMA

VESPERTINOGAMA

02/12/2020
MATUTINO REMANESCENTES

VESPERTINOREMANESCENTES

 

É imprescindível que as Coordenações Regionais de Ensino observem o
cronograma com as datas dos atendimentos para os respec vos estudos de casos omissos, em que
deverão estar presentes os profissionais da DEIN,  das Equipes de Apoio Intermediárias e de
representantes: da equipe gestora da UE, da Coordenação do PEP na unidade escolar e, quando
necessário, da UNIPLAT.

Solicita-se  a  ampla  divulgação desta  circular à  Equipe  de  Apoio Intermediária  das
UNIEB, com vistas aos Serviços Especializados das unidades escolares.

Estas Subsecretarias - SUBIN, SUBEB e SUPLAV, por meio das Coordenações Regionais
de Ensino, contam com o empenho de todos na ampla divulgação da presente Circular e se colocam à
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. 



 

Atenciosamente, 

 

VERA LÚCIA RIBEIRO DE BARROS

Subsecretária de Educação Inclusiva e Integral

 

TIAGO  CORTINAZ 

Subsecretário de Educação Básica

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LUCIA RIBEIRO DE BARROS - Matr.0242418-5,
Subsecretário(a) de Educação Inclusiva e Integral, em 13/11/2020, às 18:47, 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.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CORTINAZ DA SILVA - Matr.0243728-7,
Subsecretário(a) de Educação Básica, em 13/11/2020, às 18:53, 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= 50702185 código CRC= 792FDA59.
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