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Caro Professor(a),

Este eBook apresenta a primeira oferta de cursos, por parte de parceiros que se 

uniram à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), no desafio de 

apoiar o desenvolvimento de Itinerários Formativos, das Áreas de Conhecimento, no Novo

Ensino Médio. 

Trata-se de uma iniciativa que considera e possibilita a cooperação de diferentes 

atores na busca de soluções para antigos e novos desafios identificados no cenário 

educacional, sobretudo aqueles que visem atender às necessidades e expectativas 

dos estudantes.

A busca por potenciais parceiros tem se dado a partir da premissa de que o Novo 

Ensino Médio oportuniza a oferta de diferentes arranjos de unidades curriculares, a fim de 

que os estudantes tenham acesso a experiências educativas associadas à realidade 

contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã.

Nessa perspectiva, as tratativas com os parceiros - Defensoria Pública do Distrito 

Federal (DPDF), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/DF) - avançaram no sentido de apoiar o 

trabalho dos docentes das Unidades Escolares-Piloto de Novo Ensino Médio, por meio da 

oferta de cursos de formação, da disponibilização de materiais didático-pedagógicos e da 

mentoria e do acompanhamento no decorrer do desenvolvimento das eletivas orientadas.

Assim, por acreditarmos que a efetivação das mudanças propostas só será possível 

mediante esforços coletivos, sintam-se convidados a aliarem-se a parceiros e fazer 

diferente e a diferença em favor da efetivação de uma educação pública de qualidade! 

Érika Botelho Guimarães - Diretora de Ensino Médio,

e Equipe da Frente de Trabalho “Gestão das Parcerias”



 O Curso:

 A Construção Crítica da Cidadania pela Educação em Direitos.

 Resumo e objetivo(s) do curso:

 Contando com mais de 10 anos na efetiva missão de socializar o conhecimento 

jurídico básico a milhares de adolescentes e jovens, razão de existência do projeto 

Conhecer Direito, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), pela sua Escola de 

Assistência Jurídica (EASJUR) e pelo Núcleo de Direitos Humanos da DPDF, apresentam a 

proposta de construção crítica pela educação em direitos para gerar agentes que 

contribuam com a promoção da mudança da cultura do litígio para a cultura de paz.

 O Distrito Federal se tornou a primeira unidade federada a oficializar a Educação em 

Direitos como elemento da educação pública, por meio do Decreto nº 39.321, de 03 de 

setembro de 2018, dispondo sobre a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e 

do ordenamento jurídico nas escolas públicas de ensino médio do DF a partir da parceria

com a Defensoria Pública.

 O objetivo do curso (1º módulo) é elucidar a importância de difundir as regras de 

convivência e abordar os direitos e deveres das pessoas, de suas experiências e realidades 

na base do ensino médio brasileiro, com vistas a ressignificar o conceito de cidadania, 

tornando-a ampla e efetiva na realidade de todos e, então, alterar frontalmente a 

concepção de acesso à ordem jurídica justa.

 Link para acesso ao vídeo sobre o curso: 

https://bit.ly/30WL63E

 Carga Horária do curso

20h (1º módulo)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em parceria com a SEEDF, oferece



 Oferta do curso 

Virtual, com 4 encontros síncronos. 

 Datas dos encontros síncronos 

24 de março, 31 de março, 07 de abril e 14 de abril de 2021.

 Horário 

Das 14h às 15h

 Transmissão

Plataforma Zoom

 Número de vagas

36 (3 vagas por Unidade Escolar-Piloto)

 Público-alvo

Professores das Unidades Escolares-Piloto do Novo Ensino Médio, com formação afim nas 

áreas de ciências humanas e/ou sociais.

 Inscrições

Período: de 10 a 21 de março de 2021.

Pré-inscrições: Por meio de Planilha compartilhada com as Unidades Escolares-Piloto.

Efetivação/homologação da inscrição: www.escola.defensoria.df.gov.br 

 Duração do curso 

(início e término): de 24 de março a 14 de abril de 2021.

 Certificação 

Pela Escola de assistência jurídica da Defensoria Púbilca do Distrito Federal (EASJUR).



 O Curso:

 Eletiva Orientada 1: NaMoral -  Integridade, Ética e Cidadania. 

 Resumo e objetivo(s) do curso:

 O NaMoral -  Integridade, Ética e Cidadania é uma eletiva dinâmica que utiliza 

metodologias ativas para promover reflexões necessárias à formação de um caráter 

íntegro, participativo e engajado. De maneira gamificada, a comunidade escolar é 

motivada a participar de um movimento em prol da cultura anticorrupção.

 Com um apelo audiovisual divertido e coerente com a faixa etária dos estudantes,  

uma linguagem leve e uma proposta pedagógica voltada para a ação, na qual o professor 

se torna parte de um time, o NaMoral se diferencia: conecta, engaja e motiva, ao mesmo 

tempo em que cria a sensação de pertencimento, fortalece os vínculos de confiança,

 desperta nos estudantes um olhar diferenciado para a escola - eles passam a entender 

que são corresponsáveis pela manutenção do patrimônio e pela melhora dos espaços de 

convivência, tornando-se agentes de conscientização e de transformação. 

 A premissa fundamental é desenvolver competências nos nossos jovens para que 

se tornem cidadãos capazes de escolher sempre as boas práticas, convictos de que a 

honestidade é o único caminho possível, especialmente ao entenderem suas 

responsabilidades e o impacto de suas escolhas no futuro. A construção da nova 

mentalidade é feita ao serem percorridos os três eixos nos quais o projeto se baseia: a 

Integridade Individual, a Integridade Coletiva e a Integridade Altruísta. Esse percurso é 

permeado por missões e tarefas que promovem o engajamento dos estudantes, da escola 

e da comunidade, o que se traduz em um pensar coletivo, cidadão, que transforma os 

estudantes e a comunidade escolar, criando um ecossistema de integridade e 

estabelecendo os pilares para a criação de uma nova cultura, de modo a formar jovens 

altamente resistentes à corrupção e ativos na participação e no controle social.

 

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em parceria 
com a SEEDF, oferece



 Link para acesso ao vídeo sobre o curso: 
http://bit.ly/3s5B788

 Carga Horária do curso
 40h  (1ª eletiva)

 Oferta do curso 
Virtual, com 2 encontros síncronos.

Data dos encontros síncronos: 18 de maio e 24 de junho de 2021.

 

 Transmissão
Pela plataforma Zoom. 

Será utilizado Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a realização de atividades 

assíncronas.

 Número de vagas
56 (sendo 7 vagas para cada uma das 8  Unidades Escolares-Piloto que manifestaram 

prévio interesse).

 Público-alvo
Professores das Unidades Escolares-Piloto do Novo Ensino Médio. 

 Inscrições
Pré-inscrições: de 22 de março a 02 de abril de 2021, por meio de 

planilha compartilhada com as Unidades Escolares-Piloto.

 Efetivação/homologação da inscrição: de 16 a 30/04 de 2021, no site: 
http://escola.mpu.mp.br/integra/inscricoesabertas.

 Duração do curso (início e término): 
de 17 de maio a 25 de junho de 2021.

 Certificação
Pela Escola Superior do Ministério Público (ESMPU). 

Horário
Das 14h às 15h40 



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/DF), 
em parceria com a SEEDF, oferece

 O Curso:

 Educação Empreendedora para o Ensino Médio. 

 Resumo e objetivo(s) do curso:

 O curso tem por objetivo instrumentalizar os professores com metodologias, 

conteúdos, técnicas e atividades que propiciam ao estudante o desenvolvimento de

 competências empreendedoras, alinhadas às competências definidas pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).

 O SEBRAE entende que a Educação Empreendedora é um dos mecanismos de

 transformação mais importantes da cultura de um país e, consequentemente, do mundo 

do trabalho. É nesse cenário que o cidadão revela a sua importância, devido à capacidade 

empreendedora de exercer cidadania ativa, planejar seu próprio projeto de vida, trabalhar 

em equipe com criatividade e flexibilidade, adaptar-se, manter-se motivado e estimular 

outros, lidar com situações novas, complexas e desafiadoras, promovendo transformações 

para o desenvolvimento da nação.

 Para vencer o desafio de se implantar o comportamento e a atitude empreendedora 

desde cedo e promover o empreendedorismo como alternativa real de futuro para os 

jovens, o SEBRAE criou o Programa Empreendedor do Futuro. Por meio desse programa, 

articulamos parcerias com escolas da rede pública e privada, formando professores,

inserindo o empreendedorismo no currículo escolar, promovendo ações e eventos nas 

escolas que possibilitam aos estudantes experimentarem o empreendedorismo na 

prática, inclusive com conteúdo digital. 



 Link para acesso ao vídeo sobre o curso:

http://bit.ly/3s3cI2P

 Carga Horária do curso: 60 h.

 Oferta do curso 

Virtual, com 6 encontros síncronos.

 Datas dos encontros síncronos: 

14 de abril, 05 de maio, 19 de maio, 02 de junho, 16 de junho e 30 de junho de 2021.

 Horário

Matutino (9h às 11h) e Vespertino (das 15h às 17h)

 Transmissão

Pela plataforma Zoom.

Será utilizado o Classroom para a realização de atividades assíncronas.

 Número de vagas

36 (sendo 3 por Unidade Escolar-Piloto).

 Público-alvo

Professores das Unidades Escolares-Piloto do Novo Ensino Médio. 

 Inscrições

Pré-inscrições: de 22 de março a 02 de abril de 2021, por meio de planilha compartilhada com 

as Unidades Escolares-Piloto.

 Efetivação/homologação da inscrição: 

De 05 a 06 de abril de 2021, por meio do formulário a ser disponibilizado pelo SEBRAE/DF.


