
 

 

 

[Ambientes virtuais de aprendizagem][...] são espaços de aprendizagem na web em que os interlocutores do 
processo interagem entre si, cooperando e desenvolvendo ideias, ultrapassando fronteiras geográficas, 

culturais, de idade e de tempo, para construir aprendizagens significativas (SOARES, VALENTINI, RECH, 2011) 
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FÓRUNS VIRTUAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 DO DISTRITO FEDERAL  - ANO LETIVO 2020 
 

Prezados(as) Gestores, Coordenadores, Professores e Professoras, 
 

 A Educação em Tempo Integral é uma concepção pedagógica que tem por base 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. 

 A Diretoria de Educação Integral, a Gerência de Escola Integral e o Programa de              

Ensino Médio em Tempo Integral, no ano de 2020, organizaram e realizaram Fóruns Virtuais com o                

objetivo de orientar e organizar coletivamente o trabalho pedagógico da Parte Flexível do currículo              
da Educação em Tempo Integral, considerando o momento de Pandemia que vivenciávamos e             

ainda vivenciamos. 

 A organização pedagógica foi norteada por meio de Macrocampos dos Projetos           

Pedagógicos, estratégia prevista no documento: "Organização do Trabalho Pedagógico da          
Educação em Tempo Integral para Atividades Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do              
Distrito Federal".  

 Desta forma, os Fóruns foram organizados de acordo com os Macrocampos           
relacionados e detalhados abaixo:  
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Macrocampo 

Macrocampo A: Projeto de Vida, Cidadania e Mundo do Trabalho 
(Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos) 

Macrocampo B: Projetos Pedagógicos de Matemática 

Macrocampo C: Meio Ambiente, Iniciação Científica, Tecnologia e Inovação 
(Educação para a Sustentabilidade) 

Macrocampo D: Projetos Pedagógicos de Língua Portuguesa 

Macrocampo E: Cultura, Saúde, Esportes e Formação de Hábitos Individual e Social 
(Educação para a Diversidade) 

  

 



 

 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO 

FEDERAL  

 

 

Este documento foi escrito coletivamente pela equipe da Diretoria de Educação Integral -             
DEINT para orientar o desenvolvimento das atividades não presenciais na Rede Pública de Ensino              

do Distrito Federal, apresentando as estratégias pedagógicas para retomada das atividades das            

Partes Flexíveis das Matrizes Curriculares, em consonância com os Planos de Gestão Estratégica             
para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal.  

A OTP é um documento norteador que trata desde os procedimentos de acolhimento dos              
professores e estudantes, até estratégias pedagógicas embasadas, inclusive com orientação de           

criação de turmas nas plataformas digitais disponibilizadas para a rede pública de ensino. 

 

1. FÓRUNS DOS MACROCAMPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL 

Os Fóruns propiciaram oportunidades de discussões de temáticas relacionadas aos          

macrocampos: Tecnologia e Inovação; Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa;         

Acompanhamento Pedagógico em Matemática; Esportes e Formação de Hábitos Individual e           
Social; Educação Ambiental; Iniciação Científica, Cultura; Saúde; Cidadania e Mundo do Trabalho;            

Projeto de Vida, viabilizaram trocas de experiências dos Projetos Pedagógicos desenvolvidos nas            
Unidades Escolares do EFTI e promoveram a disseminação de práticas exitosas das Unidades             

Escolares que ofertam Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental.  

Os eventos constituíram-se em um espaço de aperfeiçoamento profissional, baseado no           
aprendizado e vivências diversas, com inovações na prática pedagógica com o objetivo de preparar              

os docentes para desenvolverem as competências do Século XXI durante e após a pandemia. 
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http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf


Foram realizados 10 Fóruns Virtuais do Ensino Fundamental Integral, conforme o           
quadro a seguir: 
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Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral, referente ao Macrocampo 

Tecnologia e Inovação. 

I Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

Tecnologia e inovação - possibilidades de atuação 
Data: 05/08/2020 

❏ Palestrante: Prof. Marcelo Pinto de     
Assis da Escola Classe 12 de Ceilândia  

❏ Experiências exitosas: 

Representante do Centro de Ensino     
Fundamental 15 do Gama. 
Representante do Centro de Ensino     
Fundamental  20 de Ceilândia. 
 

Link da gravação do fórum:  
 

https://drive.google.com/file/d/1CYn3xd0lGtr96bDflP033
44hPHvRyAh1/view 

 
 

 

Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referentes ao Macrocampo 
Acompanhamento Pedagógico de Língua 

Portuguesa. 

II Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental  

Acompanhamento Pedagógico de Língua 
Portuguesa 

Data: 18/08/2020 

❏ Palestrante:  Profª Drª Sandra Campelo 
(CRTE Ceilândia)  

❏ Experiências exitosas: 

 Escola Classe 55 (CRE Taguatinga)  
 CAIC Prof. Benedito Carlos de Oliveira 
(CRE Brazlândia)  
 Centro de Ensino Fundamental  
Cerâmicas Reunidas Dom Bosco (CRE 
Planaltina)  
 

Link da gravação do fórum:  
 

https://drive.google.com/file/d/1WYR2nGvN9yvEe29WD
ucid-kwT2x3QaFK/view 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1CYn3xd0lGtr96bDflP03344hPHvRyAh1/view
https://drive.google.com/file/d/1CYn3xd0lGtr96bDflP03344hPHvRyAh1/view
https://drive.google.com/file/d/1CYn3xd0lGtr96bDflP03344hPHvRyAh1/view
https://drive.google.com/file/d/1WYR2nGvN9yvEe29WDucid-kwT2x3QaFK/view
https://drive.google.com/file/d/1WYR2nGvN9yvEe29WDucid-kwT2x3QaFK/view
https://drive.google.com/file/d/1WYR2nGvN9yvEe29WDucid-kwT2x3QaFK/view
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Objetivo: Propor estratégias para a ampliação 
do repertório metodológico do professor e para 

uma organização coletiva do trabalho 
pedagógico da Parte Flexível do currículo da 
Educação em Tempo Integral referente ao 

Macrocampo Acompanhamento Pedagógico  de 
Matemática. 

III Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental  

Acompanhamento Pedagógico de Matemática 
Data: 02/09/2020 

❏ Palestrante: Prof. Cleyton Gontijo - UNB 
- “Desenvolvendo o Pensamento Crítico 
e Criativo no Ensino da Matemática” 

❏ Relatos de experiência : “Ludicidade e 
Criatividade no cotidiano”: 
 
Escola Classe Santa Helena (CRE 
Sobradinho) 
Escola Classe Ipê (CRE Núcleo 
Bandeirante) 

 
 
Link da gravação do fórum:  
 
https://drive.google.com/file/d/1uexTNy3mW_qgSRz3x5
bgW4QUwSWpUNKR/view?usp=sharing 

 

Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo 

Esporte e Formação de Hábitos Individual e 
Social. 

IV Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental  

Esporte e Formação de Hábitos Individual e 
Social 

Data: 16/09/2020 

❏ Palestrante: Prof. Dr. José Montanha 
 

Link da gravação do fórum: 
 

https://drive.google.com/file/d/1NBZ18CX4SvEpYSu3uX
cxxLGRCO7jugQZ/view?usp=sharing 

 
 

 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1uexTNy3mW_qgSRz3x5bgW4QUwSWpUNKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uexTNy3mW_qgSRz3x5bgW4QUwSWpUNKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uexTNy3mW_qgSRz3x5bgW4QUwSWpUNKR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBZ18CX4SvEpYSu3uXcxxLGRCO7jugQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBZ18CX4SvEpYSu3uXcxxLGRCO7jugQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBZ18CX4SvEpYSu3uXcxxLGRCO7jugQZ/view?usp=sharing
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Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo 

Iniciação Científica. 

V Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

 Educação Ambiental 
Data: 30/09/2020 

❏ Palestrante: Profa. Me. Flávia Maria     
Barbosa (CEF 01 do Gama) -      
“Reflexões sobre Educação Ambiental”  
 

❏ Relatos de experiências: 

Prof. Key Carvalho (CEF 20 de      
Ceilândia) - “Atividades   
lúdico-recreativas com materiais   
recicláveis”. 

Escola Classe INCRA 06 e Escola      
Parque da Natureza de Brazlândia -      
“Educação Ambiental: integrando ações    
e fortalecendo parcerias” 
 

Link da gravação do fórum: 
 
https://drive.google.com/file/d/1APYf1xUH_C06kQnGq4
ue4pOt1skM2wJp/view?usp=sharing 

Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo 

Iniciação Científica. 

VI Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

 Iniciação Científica  
Data: 21/10/2020 

❏ Palestrante: Profa. Me. Izabelly Saraiva     
Sant'Ana - Mestre em Botânica pela      
Universidade de Brasília e    
Coordenadora Intermediária de Apoio    
da CRE Recanto das Emas.  

❏ Relatos de experiência: 

Escola Classe 215 de Santa Maria -       
Iniciação Científica Infantil (Professoras    
Michely Carvalho, Luana Caetano,    
Gracenira Oliveira e Elder Rodrigues) 
Centro de Ensino Fundamental 08 de      
Sobradinho - A Robótica Educacional     
na Educação Integral: uma Experiência     
do CEF 08 de Sobradinho (Prof.      
Alexandre David Zeitune) 

Link da gravação do fórum: 

https://drive.google.com/file/d/1qr75zHJwkpSoi3e_qjZn6
rZn9sHkGluw/view?usp=sharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1APYf1xUH_C06kQnGq4ue4pOt1skM2wJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APYf1xUH_C06kQnGq4ue4pOt1skM2wJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APYf1xUH_C06kQnGq4ue4pOt1skM2wJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qr75zHJwkpSoi3e_qjZn6rZn9sHkGluw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qr75zHJwkpSoi3e_qjZn6rZn9sHkGluw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qr75zHJwkpSoi3e_qjZn6rZn9sHkGluw/view?usp=sharing
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Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo 

Cultura 

VII Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

Cultura 
Data: 04/11/2020 

❏ Palestrantes:  

Profª. Dra. Vanessa N. Freitas -      
“Cultura e Artes: contribuições para o      
desenvolvimento dos estudantes” 

Profª Tereza Eleutério - SEEDF/Unb:     
“Patrimonialismo: conhecendo as fontes    
para o resgate da história local” 

❏ Relatos de experiência: 
Escola Classe Lajes da Jiboia - CRE       
Ceilândia – Profa. Maria Rejane Alves de       
Oliveira/Prof. Marcílio Ribeiro de Jesus; 
Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama       
- Apresentação musical: Prof. Henrique     
Siqueira  
 

Link da gravação do fórum: 
https://drive.google.com/file/d/1m43dmqQnNLNOwAzJE
b9guNMKxgmN4cxP/view?usp=sharing 

Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo Saúde. 

VIII Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

Saúde 
Data: 18/11/2020 

 

❏ Palestrante: Profa. Dra. Hellen Tatiana    
dos Santos Lima - Gerência de      
Pesquisa e Formação Continuada para     
Modalidades da Educação   
Básica/EAPE. Tema: “Saúde Mental    
dos Profissionais e Estudantes da     
Educação em tempos de Pandemia”  
 

❏ Relatos de experiência: 

 Centro de Ensino Fundamental 602 do      
Recanto das Emas 
 Centro de Ensino Fundamental 412 de      
Samambaia 
 CAIC Benedito Carlos de Oliveira -      
Brazlândia  

 
Link da gravação do fórum:  
https://drive.google.com/file/d/1WL3jEb-uDMy8kP-FaOI
EC8Z42zgdL73R/view?usp=sharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1m43dmqQnNLNOwAzJEb9guNMKxgmN4cxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m43dmqQnNLNOwAzJEb9guNMKxgmN4cxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m43dmqQnNLNOwAzJEb9guNMKxgmN4cxP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WL3jEb-uDMy8kP-FaOIEC8Z42zgdL73R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WL3jEb-uDMy8kP-FaOIEC8Z42zgdL73R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WL3jEb-uDMy8kP-FaOIEC8Z42zgdL73R/view?usp=sharing
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Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao tema “Cidadania e 

Mundo do Trabalho''. 

IX Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental  
Cidadania e o Mundo do Trabalho 

Data: 02/12/2020 

❏ Palestrantes: Prof. Dr. Deusdedith A.    
Rocha Junior - SEEDF/UnB/Faculdade    
Dulcina. Tema: “Cidadania”. 
Profa. Joelma Bomfim da Cruz Campos      
- Diretoria de Educação Profissional -      
SEEDF. Tema: “Mundo do Trabalho”. 
Consultor João Fróes – SEBRAE.     
Tema: “Experiências sobre Formação    
para o Mundo do Trabalho - Projeto       
Empreendedor do Futuro”. 

Link da gravação do fórum: 

https://drive.google.com/file/d/1N7kAmQNVpqHJRLfxPH
EYZNNKHkR0NUbt/view?usp=sharing 

 

Objetivo: Propor estratégias para uma 
organização coletiva do trabalho pedagógico da 

Parte Flexível do currículo da Educação em 
Tempo Integral referente ao Macrocampo Projeto 

de Vida. 

X Fórum Virtual de Educação em Tempo 
Integral do Ensino Fundamental 

Projeto de Vida 
Data: 16/12/2020 

 
❏ Palestrante: Prof. Me. Kléver, 

Coordenador Geral do Programa de 
Ensino Médio Tempo Integral. 

❏ Relatos de experiência: Músico e 
Designer Lejow - “ Projeto de Vida” 
(pessoal) Prof. Felipe Leal Soares - 
Experiências Projeto de Vida Centro de 
Ensino Médio Taguatinga Norte 
Prof. Francisco José Roma Buzar - 
Experiências Projeto de Vida Centro de 
Ensino Médio 01 do Guará. 
 

Link da gravação do fórum: 
 
https://drive.google.com/file/d/1yHAab3OGldV8zntc6xeO
Q03_F7twJiEv/view?usp=sharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1N7kAmQNVpqHJRLfxPHEYZNNKHkR0NUbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N7kAmQNVpqHJRLfxPHEYZNNKHkR0NUbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N7kAmQNVpqHJRLfxPHEYZNNKHkR0NUbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHAab3OGldV8zntc6xeOQ03_F7twJiEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHAab3OGldV8zntc6xeOQ03_F7twJiEv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHAab3OGldV8zntc6xeOQ03_F7twJiEv/view?usp=sharing


 
Além dos Fóruns, foi realizada uma oficina sobre ferramentas digitais para subsidiar o             

trabalho remoto dos profissionais da Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental. 

 
2 - FÓRUNS DOS MACROCAMPOS DO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 
 

A Equipe do Ensino Médio Tempo Integral atenta tanto à formação continuada dos             
Professores do Ensino Médio em Tempo Integral, quanto às necessidades de adequações das             

estratégias pedagógicas para o ensino remoto, resolveu organizar Fóruns caracterizados como           

encontros pedagógicos. O objetivo foi oportunizar a discussão de temáticas relevantes sobre os             
Projetos Pedagógicos desenvolvidos nas Unidades Escolares e facilitar a troca de experiências e a              

disseminação de práticas exitosas, tanto pelos professores quanto pelos convidados, constituindo-se           
em um espaço de desenvolvimento e formação continuada, baseado no aprendizado e vivências             

diversas, com inovações na prática pedagógica não apenas exigidas com o trabalho remoto, mas              

sobretudo com o intuito de preparar os docentes para desenvolverem as competências do Século              
XXI em si mesmos e em seus estudantes. 

A organização dos Fóruns foi pensada em Ciclos, e divididos em dois Ciclos distintos, a               
saber: 

I Ciclo de Fóruns Virtuais do  Ensino Médio em Tempo Integral  

Foi pensado como um ambiente virtual importante, que pode funcionar como uma ferramenta             
de informação e formação no formato online, permitindo assim uma navegação hipertextual, capaz             

de agregar múltiplos recursos e ferramentas de comunicação em tempo real, apresentando-se como             
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Objetivo: Propor ideias de atividades e formas de 

utilização das ferramentas Jamboard e Padlet, além 
de ensinar como proceder no seu manuseio.  

 

Oficina de Ferramentas Digitais para o 
Ensino Remoto. 
Data: 26/08/2020 

 
❏ Palestrante: Profª Drª Sandra    

Campêlo - CRTE Ceilândia 
 
 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1m5qCU2
Lbeq1G6sNzZ_7SO7w9cFi1cqe4/view?u
sp=sharing 

 
 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1m5qCU2Lbeq1G6sNzZ_7SO7w9cFi1cqe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5qCU2Lbeq1G6sNzZ_7SO7w9cFi1cqe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5qCU2Lbeq1G6sNzZ_7SO7w9cFi1cqe4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5qCU2Lbeq1G6sNzZ_7SO7w9cFi1cqe4/view?usp=sharing


uma proposta pedagógica capaz de facilitar a organização e construção do conhecimento dos             
participantes, além de facilitar a participação de convidados de qualquer parte do mundo, que              

poderão contribuir sua expertise. 
Neste primeiro momento, foram convidados experts no ensino remoto em diferentes áreas de             

formação, os quais pudessem contribuir com os professores, coordenadores e gestores, trazendo            

novos conhecimento e ferramentas capazes de ajudar na transição da educação presencial para o              
ensino remoto, independente da sua área de atuação.  

 
I Ciclo de Fóruns Virtuais do  EMTI  
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Projeto de Vida 

❏ 22/07/2020  

❏ Parceria entre 
SUBIN/DEINT/EMTI e 
SUBEB/DIEM 

❏ Convidados: Diretora da 
Educação Integral na rede 
pública de ensino do Distrito 
Federal, Professora Lúcia 
Andrade; Coordenador do 
EMTI, Klever Corrente; e 
Especialista Pedagógica do 
EMTI,  Ana Paula da Rocha. 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/10nik7YU0pZzkjE
bcMqE1CE-3v11hrlcx/view?usp=sharing 

 

❏ 29/07/2020 - Tecnologia e 
Inovação 

❏ Convidado: Renan 
Hannouche 

 
 
Link: 

https://drive.google.com/file/d/1HQ4ysww1m3OI
-kdSjoC_IfArL8dSAV-E/view?usp=sharing 

 
 

  

 

https://drive.google.com/file/d/10nik7YU0pZzkjEbcMqE1CE-3v11hrlcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nik7YU0pZzkjEbcMqE1CE-3v11hrlcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nik7YU0pZzkjEbcMqE1CE-3v11hrlcx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ4ysww1m3OI-kdSjoC_IfArL8dSAV-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ4ysww1m3OI-kdSjoC_IfArL8dSAV-E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HQ4ysww1m3OI-kdSjoC_IfArL8dSAV-E/view?usp=sharing
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❏ 29/07/2020 
Empreendedorismo 

❏ Convidado SEBRAE-DF 
 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/10yheMDsB
V8y7Vw0UMTEpvXfgKfGLp1yH/view?usp
=sharing 
 

 

❏ 05/08/2020 - Projetos   

pedagógicos de língua   
portuguesa  

❏ Convidado: Professor  

Noslen do youtube 
Link:https://drive.google.com/file/d/11Z5DI

N0D5X5rZWO5o1Btrg2lWI-fnJLg/view?us

p=sharing 
 

 

❏ 05/08/2020 - Projetos   
pedagógicos de  

matemática 

❏ Convidado: Professor   
Clayton Meiji Ito  

Link:https://drive.google.com/file/d/1PzyqZ

CS1Ajne7tqttgb2iQeErigQtJ3-/view?usp=s
haring 

  

  

 

https://drive.google.com/file/d/10yheMDsBV8y7Vw0UMTEpvXfgKfGLp1yH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yheMDsBV8y7Vw0UMTEpvXfgKfGLp1yH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yheMDsBV8y7Vw0UMTEpvXfgKfGLp1yH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10yheMDsBV8y7Vw0UMTEpvXfgKfGLp1yH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z5DIN0D5X5rZWO5o1Btrg2lWI-fnJLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z5DIN0D5X5rZWO5o1Btrg2lWI-fnJLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z5DIN0D5X5rZWO5o1Btrg2lWI-fnJLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Z5DIN0D5X5rZWO5o1Btrg2lWI-fnJLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzyqZCS1Ajne7tqttgb2iQeErigQtJ3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzyqZCS1Ajne7tqttgb2iQeErigQtJ3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzyqZCS1Ajne7tqttgb2iQeErigQtJ3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzyqZCS1Ajne7tqttgb2iQeErigQtJ3-/view?usp=sharing


 
 

II Ciclo de Fóruns Virtuais do Ensino Médio em Tempo Integral  
 

O II Ciclo dos Fóruns Virtuais do EMTI, intitulado "Compartilhar Saberes", foi pensado de              

modo a incluir os professores como protagonistas em todo o processo, abrindo um espaço para que                
os professores do EMTI apresentassem os projetos que estavam realizando nas Escolas.  

Este 2º Ciclo foi realizado em parceria com o SEBRAE-DF, que nos cedeu o uso da                

plataforma do SEBRAE e viabilizou certificação SEBRAE para os participantes. 
A participação dos professores superou em muito as expectativas da Equipe. Foi necessário             

abrir um dia extra devido ao grande número de professores interessados em quantidade maior que               
as vagas disponíveis por encontro.  

Os professores e estudantes apresentaram os projetos pedagógicos realizados nas Unidades           

Escolares do EMTI. 
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❏ 12/08/2020 - Saúde, 
cultura e esportes  

❏ Convidados: Professor  
Pedro Fortes e Nobu    

Kahi 

 
Link:https://drive.google.com/file/d/1DMCz

7aHLO2k1DbDSOJq60SnJxhrtVwLX/view

?usp=sharing 

 

❏ 12/08/2020 - Saúde, 

cultura e esportes  
❏ Convidados: Gerência de 

Educação Ambiental, 

Patrimonial, Língua 

Estrangeira e 

Arte-Educação - GEAPLA, 

e Escola da Natureza. 
Link:https://drive.google.com/file/d/1DNq-k
7iuTVvzi0icO523OPPGAscRTTmg/view?u

sp=sharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1DMCz7aHLO2k1DbDSOJq60SnJxhrtVwLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMCz7aHLO2k1DbDSOJq60SnJxhrtVwLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMCz7aHLO2k1DbDSOJq60SnJxhrtVwLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMCz7aHLO2k1DbDSOJq60SnJxhrtVwLX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNq-k7iuTVvzi0icO523OPPGAscRTTmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNq-k7iuTVvzi0icO523OPPGAscRTTmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNq-k7iuTVvzi0icO523OPPGAscRTTmg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DNq-k7iuTVvzi0icO523OPPGAscRTTmg/view?usp=sharing


II Ciclo de Fóruns Virtuais do EMTI 
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➢ 11/11 - Meio ambiente,    
iniciação científica,  

tecnologia e inovação -    

matutino 
➢ 11/11 - Projeto de vida,     

cidadania e mundo do    
trabalho - vespertino 

Link: 
https://youtu.be/uLoHrs15e7Y 
(matutino) 
https://youtu.be/Wvgkziki4H4 
(vespertino) 

 

➢ 18/11 - Projetos   
pedagógicos de língua   

portuguesa - matutino 
➢ 18/11 - Projetos   

pedagógicos de  

matemática - vespertino 
Link: 

https://youtu.be/e60u9mq5FsU 

(matutino) 

https://youtu.be/8TrBT1u6_GQ 

(vespertino) 

 

➢ 25/11 - Saúde, cultura,    

esportes e formação de    
hábitos individual e social    

- matutino 

➢ 25/11 - Projetos diversos    
- vespertino 
Link: 

https://youtu.be/W6AnXscwXe

Q (matutino) 

https://youtu.be/TJeSh3-oYxU 

(vespertino) 

  

 

https://youtu.be/uLoHrs15e7Y
https://youtu.be/uLoHrs15e7Y
https://youtu.be/Wvgkziki4H4
https://youtu.be/8TrBT1u6_GQ
https://youtu.be/e60u9mq5FsU
https://youtu.be/8TrBT1u6_GQ
https://youtu.be/W6AnXscwXeQ
https://youtu.be/W6AnXscwXeQ
https://youtu.be/W6AnXscwXeQ
https://youtu.be/TJeSh3-oYxU


I Colóquio do Ensino Médio em Tempo Integral 
 

Também foi organizado o "I Colóquio do Ensino Médio em Tempo Integral - Tudo é               

considerado impossível, até acontecer", em parceria com o SEBRAE-DF. O evento, que durou o dia               

todo e foi transmitido no canal do SEBRAE DF no Youtube, se caracterizou como uma importante                

oportunidade online um ambiente de aprendizagem, capaz de agregar múltiplos recursos e            
ferramentas de comunicação em tempo real, tendo em vista que foi uma live transmitida ao vivo pelo                 

Youtube. 
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Objetivo: Este evento foi pensado para homenagear 

todos os profissionais em educação, estudantes e suas 
famílias, que superaram diversos desafios ao longo do 
ano de 2020. O evento trouxe pessoas com expertise 

exponencial nas suas áreas, os quais trataram de temas 
relevantes sobre a educação do século XXI e também 

sobre a postura perante o futuro, trabalhando temas como 
desenvolvimento pessoal.  

Os convidados apresentaram suas ideias e,      
sobretudo, se dispuseram a compartilhar saberes e       
superações conquistadas ao longo do ano letivo de 2020.         
Durante o encontro, tivemos várias palestras que       
oportunizaram discussões de temáticas relevantes sobre      
Educação do século XXI, possibilitando a troca de        
experiências e a disseminação de práticas exitosas na        
Educação. 

Links : https://youtu.be/zXsrsX_48W4 

           https://youtu.be/kn19yxtRxDE 

 

 9h - Abertura do Evento: 
Fala do Coordenador do EMTI - Klever Corrente  
Fala da Diretora da Educação Integral - Lúcia        

Andrade  
SEBRAE DF - Ana Emília - Analista e Gestora de          

Projetos  
Subsecretária da Educação Inclusiva e Integral -       

SUBIN - Vera Lucia de Barros  
 

➢ 9:30- "Os quatro elementos da educação da Nova        
Era" - Carolina Achutti- Co-founder Escola Novigi- A        
escola da Geração Z - Carolina Achutti - Co-founder         
Escola Novigi – A Escola da Geração Z  
 

➢ 10:30 Professoras da SEDF : Ana Cristina e Edileusa         
– Professoras da Secretaria de Educação do Distrito        
Federal – apresentaram a pesquisa “Os      
comportamentos em relação ao autocuidado e      
empatia dos estudantes da Unidade Curricular      
Projeto de vida e dos Professores das Unidades        
Escolares Piloto do Novo Ensino Médio no Distrito        
Federal, durante a pandemia da COVID-19”  

 
➢ 11h - "O impossível na Educação existe?" - Instituto         

Anima - Edson Martins - Diretor de Educação no         
Instituto Ânima,  e o professor Luis Lana; 
  

➢ 12h- "Almoço em Gravidade Zero" com Renan        
Hannouche e Dante Freitas do Gravidade Zero -  

 
➢ 14:30h- SEBRAE informa resultados da Gincana: " Se        

Liga na Escola" - uma gincana realizada pelo        
SEBRAE-DF em parceria com a SEDF 
 

➢ 15h - "Desobediência, autoridade, educação e       
trabalho" - Maurício Benvenutti – Escritor,      
empreendedor, mentor  e  palestrante.  

 
➢ 15:30h - " Unindo sistemicamente escola, trabalho       

e vida" - Especialistas em Teoria Sistêmica: Décio        
Oliveira, Márcio Lopes e Fabiano Samy : 

 
➢ 17 h -  Encerramento do Evento. 

  

 

https://youtu.be/zXsrsX_48W4
https://youtu.be/zXsrsX_48W4
https://youtu.be/kn19yxtRxDE


 Por fim, disponibilizamos esse guia à Comunidade Escolar para contribuir com estratégias e             
experiências exitosas no período em que os professores precisaram se adequar à uma nova realidade no                
exercício de suas funções, objetivando sempre a promoção da aprendizagem na formação integral e              
integrada de seus alunos. 

 Colocamo-nos à disposição para auxiliar os gestores, coordenadores e professores que atuam na             
Educação Integral da rede, frente a diversidade que se tornou um desafio aos educadores e educandos,                
compelindo-nos a nos reinventar enquanto profissionais da educação para a melhoria da Educação pública. 

 

Documentos Norteadores: 

 

1. Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação Tempo Integral 

2. Organização do Trabalho Pedagógico da Educação em Tempo Integral para Atividades Não            

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

 

 

Sugestões para leitura: 

SOARES, E. M. S.; VALENTINI, C. B.; RECH, J. Convivência e Aprendizagem em Ambientes Virtuais: Uma                

reflexão a partir da biologia do conhecer. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 27, n. 03, dic. 2011. 

 SILVA, G. T. LEBIAM.  PENSAR A EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS. UFPB. 
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http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/Ensino_integral_Diretrizes_Ed_em-Tempo_Integral_22mar19.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/03/OTP_Educacao_em_Tempo_Integral_Nao_Presencial.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982011000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982011000300003
http://www.ce.ufpb.br/leppi/contents/documentos/publicacoes/pensar-a-educacao-mediada-por-tecnologias-digitais.pdf

