
20/01/2022 09:10 Portaria Conjunta 9 de 16/04/2013

www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74071/fcf394ef.html 1/9

Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal – SINJ-DF

PORTARIA CONJUNTA Nº 09, DE 16 DE ABRIL DE 2013.

Dispõe sobre as rotinas de
acompanhamento da escolarização de
adolescentes em cumprimento e medidas
socioeducativas, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E A SECRETÁRIA DE ESTADO
DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 105,
da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando a necessidade de se formalizar e padronizar os
procedimentos a serem adotados pelas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do DF e
pelas unidades de atendimento socioeducativo, quando

do recebimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou em internação
cautelar, garantindo-lhes o direito à educação, conforme prevê a Lei nº 8069, de 13 de Julho de
1990, RESOLVEM:

Art. 1º Aprovar as normas de rotina para acompanhamento da escolarização de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em toda rede pública de ensino do DF e na rede de
execução das medidas socioeducativas, constantes dos Anexos desta Portaria.

Art. 2º Atribuir à SEDF/Subsecretaria de Educação Básica, Coordenação de Educação em Direitos
Humanos, Unidades Escolares e à SECriança/ Unidades de execução das medidas socioeducativas
e de internação cautelar, Unidade de Atendimento Integrado, no que couber, a responsabilidade
pela aplicação e operacionalização destas normas, bem como pelo seu controle e fiel observância.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se, todas as disposições
em contrário.

DENILSON BENTO DA COSTA

 

REJANE GUIMARÃES PITANGA

ANEXO I ROTINA DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO OU INTERNAÇÃO CAUTELAR

 

1. O Núcleo de Ensino (NUEN) da Unidade de Internação Socioeducativa (UIS), ao receber o
aluno, promoverá uma avaliação diagnóstica com base nas matrizes curriculares do SAEB de modo
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a planejar uma intervenção pedagógica específica de acordo com as necessidades e
potencialidades do aluno numa perspectiva de “finitude pedagógica”.

2. O NUEN da UIS na qual o aluno o aluno cumpre medida ou se encontra em internação cautelar
requisitará oficialmente à Unidade Escolar de origem, a documentação escolar do mesmo para fins
de matrícula na escola vinculante.

2.1. Em caso de aluno oriundo de outro estado, após comprovada a situação junto ao estudante,
aos familiares e ao software oficial de matrículas da Secretaria de Estado de Educação, o aluno
será matriculado na escola vinculante obedecendo-se aos trâmites documentais, cabendo à própria
escola e à família fazer gestão junto à escola de origem. Não logrando êxito, aplicar o que prevê o
artigo 24 da LDB.

2.2. Em se tratando que se encontrava evadido da escola regular de ensino, caberá ao NUEN
requisitar seu remanejamento para a escola vinculante.

3. Quando do desligamento da internação cautelar, o NUEN emitirá documento no qual conste o
percurso pedagógico desenvolvido com o aluno para fins de regularizar sua situação educacional
na escola de destino na rede pública regular de ensino do DF sem prejuízo de sua caminhada
acadêmica.

3.1. Quando do desligamento da medida socioeducativa de internação, o NUEN remanejará por
meio da Coordenação de Controle da Oferta Educacional (CACOED – SUPLAV), o aluno para a
região e escola que melhor atenda às suas necessidades, respeitadas as disponibilidades do
sistema.

4. Uma vez matriculado nas escolas públicas regular do DF, cumpra-se a rotina para
acompanhamento da escolarização de alunos em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida ou Semiliberdade, caso permaneça em medida ou o atendimento escolar que é
dado aos demais alunos.

5. Em hipótese alguma poderá constar em documento escolar do aluno qualquer informação de
cumprimento de medida socioeducativa conforme versa a lei 8.069/90, art. 143.

5.1 Ressalta-se o dever do sigilo sobre a autoria de ato infracional, tendo em vista as questões
ético-pedagógicas e as penalidades previstas no artigo 247 da referida Lei.

ANEXO II ROTINA DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTODE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE

 

1. A Unidade de Semiliberdade (USL) encaminhará à Coordenação de Acompanhamento da Oferta
Educacional (CACOED-SUPLAV), prioritáriamente nos meses de janeiro e julho, listagem dos
adolescentes atendido por aquela Unidade, que não se encontram matriculados, contendo sua
qualificação pessoal (nome, filiação, responsável legal, data e local de nascimento, endereço com
telefone escola pleiteada com turno de preferencia) Essa Coordenação, por sua vez, providenciará
a matrícula por meio das Gerências Regionais de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

Educacional (GREPAV) das respectivas Coordenações Regionais de Ensino à qual a unidade escolar
encontra-se vinculada.

1.1 A comunicação, de que trata esse ítem, deverá ser feita por meio de correio eletrônico,
conforme

especificificações do Ofício 19/2013-SUBEB/SEPLAV-SEDF.
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2. Caberá à USL, mensalmente, oficiar a CRE, mantendo o sigilo que o caso requer, informando:
nome, filiação, endereço e escola na qual se encontram matriculados todos os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de Semiliberdade.

2.1 Caberá à CRE, em caráter sigiloso, compartilhar esses dados com os coordenadores
intermediários

de Orientação Educacional e de Educação em Direitos Humanos e Diversidade. 3. Caberá aos
coordenadores citados no item anterior, juntamente com um técnico da Semiliberdade, promover
reunião com a equipe pedagógica da escola na qual encontra-se matriculado o adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade para apresentação desta Rotina. Sendo-
lhe ainda, de responsabilidade, juntamente com a USL, o

acompanhamento da execução desta por parte dos setores envolvidos, inclusive divulgando e
reforçando a necessidade do seu cumprimento.

3.1. Caberá aos Coordenadores citados notificar à USL casos de discordâncias entre os dados
informados e a real situação do aluno.

4. A USL promoverá semestralmente ou sempre que a situação requerer, uma reunião de “estudo
de casos”com os orientadores educacionais das unidades escolares que possuem estudantes em
cumprimento de medidas socioeducativa de semiliberdade na qual se compartilhará informações

do Plano Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes que necessitem de um
acompanhamento mais específico, bem como das demandas apresentadas pelas escolas. As
informações do PIA serão lidas exclusivamente pelo orientador educacional dessas escolas,
respeitando-se

sempre o sigilo necessário, não podendo o mesmo ser fotocopiado, fotografado, reproduzido ou
manuseado para além da reunião de “estudo de caso”.

5. No ato ou após a efetivação da matrícula, o estudante será apresentado à unidade pública de
ensino por um técnico da USL.

5.1. Por ocasião dessa reunião, o gestor escolar articulará uma reunião com o estudante, com o
orientador educacional, com o supervisor pedagógico, com o(s) coordenador(es) pedagógico(s) e
com o técnico da USL. Nessa reunião serão apresentados ao estudante os membros da equipe
diretiva, os seus direitos e deveres na instituição educacional e as normas internas de
funcionamento, buscando construir com este um contrato ético-didático para o ano ou semestre
letivo. Reforça-se a importância desse atendimento ser feito em equipe, dentro de um clima de
acolhimento e segurança e que seja lavrado em ata, sem registro da condição de cumprimento de
medida socioeducativa, conforme versa o Artigo 43 da Lei 8.069/90.

5.2. Não ocorrendo este contrato, caberá à escola solicitar oficialmente a presença do técnico da
USL na qual o adolescente se encontra internado.

6. Uma equipe pedagógica, formada preferencialmente, por supervisor pedagógico, orientador
educacional, coordenador(es) pedagógico(s) - observando-se os cargos existentes na Unidade
Escolar – e um técnico da USL, fará uma avaliação diagnóstica das habilidades apresentadas pelo
estudante. Para tanto, sugere-se o uso das matrizes de referência do SAEB.

6.1. Essas reuniões ocorrerão, prioritariamente, durante o dia.

7. A mencionada equipe pedagógica, apresentará e discutirá o quadro pedagógico levantado: com
o estudante e, após, com o professor ou professores do aluno, buscando construir um contrato
didático, sem a necessidade de exposições que possam constranger os envolvidos. Reforça-se
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que a autoria de ato infracional é informação sigilosa (Art. 143, Lei 8.069/90), sujeita a sanções
penais, quando de sua violação (Art. 247, Lei 8.069/90).

8. Na última semana de cada mês, independente da modalidade, um membro da referida equipe
pedagógica fará um levantamento da frequência do estudante e encaminhará esses dados de
forma oficial e sigilosa à CRE, com vistas à USL, na qual se encontra o adolescente internado.

9. Preferencialmente, a avaliação do nível de cumprimento do contrato ético-didático deverá ser
realizado durante o Conselho de Classe, de forma a se evitar a exposição do estudante.

9.1. Na impossibilidade de avaliação no Conselho de Classe, na última semana de cada bimestre,
um membro da referida equipe pedagógica conversará , respeitando-se o sigilo, com o(s)
professor(es) do estudante e, após, com o próprio aluno para avaliar o nível de cumprimento do
contrato ético-didático estabelecido.

9.2.. Dada a possível dificuldade desses estudantes com a convivência e com a instituição Escola,
convém estar sempre atento ao seu percurso cognitivo e social, mantendo-se os cuidados
necessários para o não constrangimento dos envolvidos. Do mesmo modo, deve- -se ajudar o(s)
professor(es) no sentido de perceber(em) a importância dos aprendizados sociais acontecerem
paralelamente à dos “conteúdos” e de amparar(em)-se em uma concepção pedagógica do que o
estudante é capaz, tem, pode e sabe, contrapondo-se à concepção pedagógica hegemônica, a ser
superada, calcada na crença do que o estudante não sabe, não pode, não tem e não é capaz.

10. A equipe pedagógica - sempre em grupo - chamará, bimestralmente, o estudante e o técnico
da execução da medida (Unidade de Semiliberdade), para avaliação do nível de cumprimento do
contrato ético-didático, ancorada na devolutiva do(s) professor(es), sempre no intuito de reforçar o
educando positivamente, quanto aos progressos alcançados e de evidenciar necessidades a serem
trabalhadas.

11. Cópia dessa avaliação deverá ser encaminhada à CRE , com vistas aos coordenadores
intermediários de Educação em Direitos Humanos, de Diversidade e de Orientação Educacional,
até o último dia útil de cada bimestre, respeitando-se o sigilo que o caso requer, que montará
estatística e apresentará considerações em documento a ser enviado ao Núcleo de Educação
Prisional e Medidas Socieducativas – NUEPMS/COEDH - SEDF, até o sétimo dia útil após o término
do bimestre letivo.

12. Casos de dificuldades com os estudante, ao longo desse processo, devem ser tratados
diretamente com o educando, tal qual se procede com os demais estudantes da escola.

12.1 Caso seja necessário, e apenas em situações excepcionais que justifiquem, convocar-se-á o
adolescente e técnico reponsável pela execução da medida socioeducativa de semiliberdade, para
discutir o caso e apontar encaminhamento. Após, caberá a esse coletivo anunciar ao educando a
decisão. Dificuldades e encaminhamentos devem ser sempre documentados e compartilhados por
escrito com os órgãos/setores envolvidos, sem jamais registrar em qualquer documento a condição
de cumprimento de medida socioeducativa.

13. Suspeita ou detecção de uso, porte ou tráfico de drogas (lícitas e ou ilícitas), e ou de outras
infrações ao Código Penal/lei das Contravenções Penais, assim como violações dos direitos do
adolescente, deverão ser imediatamente comunicadas à Unidade de Semiliberdade,e à Delegacia
da Criança e do Adolescente – DCA - circunscricional, e ou outros órgãos e setores, conforme seja
o caso.

13.1. Em situações que impliquem risco de morte ou à integridade física do adolescente, o caso
deverá ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar e à USL, para os devidos
encaminhamentos.
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13.2. A USL comunicará imediatamente o caso à Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas e
a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude.

13.3 Caberá à USL, após deliberação coletiva, na qual faça parte juntamente com a Escola e a
Família, fazer gestão à CACOED para transferência do estudante da Unidade Escolar, caso seja
essa uma medida de proteção.

14. Havendo faltas ou atrasos habituais o fato deverá ser comunicado, imediatamente, à USL
responsável a quem caberá acompanhar diretamente a frequência do estudante e as atividades
extraescolares diárias.

15. Semestralmente, todos os profissionais citados que atuam em nível regional proverão formação
continuada sobre a temática, com orientação e acompanhamento da EAPE.

16. Em hipótese alguma, a comunicação interinstitucional ou intersetorial deve ser feita por
intermédio do estudante.

17. Casos de descumprimento desta Rotina, por quaisquer dos órgãos ou setores envolvidos,
deverão ser comunicados, por escrito, ao órgão ou setor responsável e ao Núcleo de Educação
Prisional e Medidas Socioeducativas/COEDH da SEDF e à Gerência de Educação, da SECriança,
para os devidos encaminhamentos.

18. Os técnicos da SECriança, quando necessário, recorrerão à CACOED/SUPLAV para averiguação
da real situação de matrícula dos estudantes na rede pública de ensino do DF.

19. O NUEPMS/COEDH - SEDF, com auxílio de todos os setores envolvidos, promoverá
semestralmente uma avaliação do funcionamento deste fluxo, do processo educativo, das ações
específicas e conjuntas.

20. Em hipótese alguma poderá constar em documento escolar do estudante qualquer informação
de cumprimento medida socioeducativa, conforme determina a Lei 8.096/90, no seu Art. 143.
Ressalta-se o dever do sigilo sobre a autoria de ato infracional, tendo em vista as questões ético- -
pedagógicas e as penalidades previstas no artigo 247 da referida Lei.

21. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto, pelas respectivas Secretarias.

ANEXO III ROTINA DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS À COMUNIDADE

 

1. A Unidade de Atendimento de Meio Aberto (UAMA) encaminhará à Coordenação de
Acompanhamento da Oferta Educacional (CACOED-SUPLAV/SEDF), prioritariamente nos meses de
janeiro e julho, listagem dos adolescentes atendido por aquela Unidade, que não se encontram
matriculados, contendo sua qualificação pessoal (nome, filiação, responsável legal, data e local de
nascimento, endereço com telefone escola pleiteada com turno de preferência) Essa Coordenação,
por sua vez, providenciará a matrícula por meio das Gerências Regionais de Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação Educacional (GREPAV) das respectivas Coordenações Regionais de
Ensino à qual a unidade escolar se encontra vinculada.

1.1 A comunicação, de que trata esse ítem, deverá ser feita por meio de correio eletrônico,
conforme especificificações do Ofício 19/2013-SUBEB/SEPLAV-SEDF.

2. Caberá à UAMA, mensalmnete, oficiar à CRE, mantendo o sigilo que o caso requer, informando:
nome, filiação, endereço e escola na qual se encontram matriculados todos os adolescentes em
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cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à
Comunidade.

2.1. Caberá à CRE, em caráter sigiloso, compartilhar esses dados com os Coordenadores
Intermediários de Orientação Educacional e de Educação em Direitos Humanos e Diversidade.

3. Caberá aos coordenadores citados, no item anterior, promover reunião com a equipe
pedagógica da escola, na qual se encontra matriculado o adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, para
apresentação desta Rotina.

3.1. Caberá aos Coordenadores citados notificar à UAMA casos de discordâncias entre os dados
informado e a real situação do aluno.

4. A UAMA promoverá semestralmente, ou sempre que a situação requerer, uma reunião de
“estudo de caso” com os orientadores educacionais, na qual compartilhará as informações do
Plano Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes que necessitem de acompanhamento
específico, bem como das demandas apresentadas pelas escolas. As informações do PIA serão
lidas exclusivamente pelo orientador educacional, respeitando-se o sigilo que o caso requer, não
podendo o mesmo ser fotocopiado, fotografado, reproduzido ou manuseado para além da reunião
de estudo de caso.

5. Ao longo de todo o ano ou semestre letivo (conforme a modalidade de ensino), a UAMA visitará
as escolas que possuem adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade
Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

6. O gestor escolar articulará uma reunião com o estudante em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida e ou de Prestação de Serviços à Comunidade, com o
responsável legal deste, com o técnico da UAMA, com o orientador educacional, com o supervisor
pedagógico e com o coordenador pedagógico. Nessa reunião, serão apresentados ao estudante os
seus direitos e deveres na instituição educacional, os membros da equipe diretiva e as normas
internas de funcionamento, buscando construir, com este, um contrato ético-didático para o ano
ou semestre letivo. Reforça-se a importância desse atendimento ser feito em equipe, dentro de um
clima de acolhimento e segurança e que seja lavrado em ata, sem o registro da condição de
cumprimento medida socioeducativa, conforme versa o Artigo 143 da Lei nº 8.069/90.

6.1. Essas reuniões ocorrerão, prioritariamente, durante o dia.

7. Uma equipe pedagógica formada, preferencialmente, por supervisor pedagógico, por orientador
educacional e por coordenador(es) pedagógico(s) (observando-se os cargos existentes na unidade
de ensino) fará uma avaliação diagnóstica das habilidades apresentadas pelo estudante. Para
tanto, serão utilizadas as matrizes de referência do SAEB.

8. A mencionada equipe pedagógica, apresentará e discutirá o quadro pedagógico levantado: com
o estudante e, após, com o professor ou professores do aluno; buscando construir um contrato

didático, sem a necessidade de exposições que possam constranger os envolvidos. Reforça-se que,
a autoria de ato infracional é informação sigilosa, sujeita a sanções penais, quando de sua violação
(Art. 247, Lei n° 8.069/90).

9. Na última semana de cada mês, independente da modalidade, um membro da referida equipe
pedagógica fará um levantamento da frequência do estudante e encaminhará esses dados de
forma oficial e sigilosa à CRE, com vistas à UAMA da região administrativa.

10. Preferencialmente, a avaliação do nível de cumprimento do contrato ético-didático deverá ser
realizada durante o Conselho de Classe, de forma a se evitar a exposição do estudante.
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10.1. Na impossibilidade de avaliação no Conselho de Classe, na última semana de cada bimestre,
um membro da referida equipe pedagógica conversará, respeitando-se o sigilo, com o(s)
professor(es) do estudante e, após, com o próprio aluno para avaliar o nível de cumprimento do

contrato ético-didático estabelecido.

10.2. Dada a possível dificuldade desses estudantes com a convivência e com a instituição Escola,
convém estar sempre atento ao seu percurso cognitivo e social, mantendo-se os cuidados
necessários para o não constrangimento dos envolvidos. Do mesmo modo, deve-se ajudar o(s)
professor(es) no sentido de perceber(em) a importância dos aprendizados sociais acontecerem
paralelamente à dos “conteúdos” e de amparar(em)-se em uma concepção pedagógica do que o
estudante é capaz, tem, pode e sabe, contrapondo-se à concepção pedagógica hegemônica, a ser
superada, calcada na crença do que o estudante não sabe, não pode, não tem e não é capaz.

11. A equipe pedagógica (sempre em grupo) chamará, bimestralmente, o estudante e um
representante da família e da UAMA para avaliação do nível de cumprimento do contrato ético-
didático ancorada na devolutiva do(s) professor(es), sempre no intuito de reforçar o educando
positivamente, quanto aos progressos alcançados, e de evidenciar necessidades a serem
trabalhadas.

12. Cópia dessa avaliação deverá ser encaminhada à CRE, com vistas aos Coordenadores
Intermediários de Orientação Educacional, de Educação em Direitos Humanos e de Educação em
Diversidade até o último dia útil de cada bimestre - respeitando-se o sigilo que o caso requer - que
montará estatística e apresentará considerações em documento a ser enviado ao Núcleo de
Educação Prisional e Medidas Socieducativas – NUEPMS/SEDF, até o sétimo dia útil após o término
do bimestre letivo.

13. Casos de dificuldades com o estudante, ao longo desse processo, devem ser tratados
diretamente com o educando e com os responsáveis legais, caso necessário, tal qual se procede
com os demais estudantes da escola.

13.1 Caso haja necessidade, e apenas em situações excepcionais que justificarem, convocar- -se-á
o adolescente, os responsáveis legais e o(s) técnico(s) da UAMA, para discutir o caso e apontar
encaminhamento. Após, caberá a esse coletivo anunciar ao educando a decisão. Dificuldades e
encaminhamentos devem ser sempre documentados e compartilhados por escrito com os
órgãos/setores envolvidos, sem jamais registrar em qualquer documento a condição de
cumprimento de medida socioeducativa.

14. Suspeita ou detecção de uso, porte ou tráfico de drogas (lícitas e ou ilícitas), e ou de outras
infrações ao Código Penal/Lei das Contravenções Penais, assim como violações dos direitos do
adolescente, deverão ser imediatamente comunicadas aos órgãos da rede, em especial à UAMA,
ao Conselho Tutelar e à DCA (Delegacia da Criança e do adolescentes), e ou outros, conforme seja
o caso.

14.1. Em situações que impliquem risco de morte ou à integridade física do adolescente, o caso
deverá ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar e à UAMA, para os devidos
encaminhamentos.

14.2. A UAMA comunicará imediatamente o caso à Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas
e a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude.

14.3. Caberá à UAMA, após deliberação coletiva, na qual seja parte juntamente com a Escola e a
Família, fazer gestão à CACOED para transferência do estudante da Unidade Escolar, caso seja
essa uma medida de proteção.

15. Havendo faltas ou atrasos habituais o fato deverá ser comunicado, imediatamente, à família e
à UAMA da região administrativa. Caberá à família, acompanhar diretamente a frequência do
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estudante e as atividades extraescolares diárias.

16. Semestralmente, todos os profissionais citados que atuam em nível regional proverão formação
continuada sobre a temática, com orientação e acompanhamento da EAPE.

17. Em hipótese alguma, a comunicação interinstitucional ou intersetorial deve ser feita por
intermédio do estudante.

18. Casos de descumprimento desta Rotina, por quaisquer dos órgãos ou setores envolvidos,
deverão ser comunicados, por escrito, ao órgão ou setor responsável e ao Núcleo de Educação
Prisional e Medidas Socioeducativas da SED e à Gerência de Educação, da SECriança, para os
devidos encaminhamentos. 19. Os técnicos da SECriança, quando necessário, recorrerão à
CACOED/SUPLAV – SEDF para averiguação da real situação de matrícula dos estudantes na rede
pública de ensino do DF.

20. O NUEPMS/SEDF, com auxílio de todos os setores envolvidos promoverá, semestralmente, uma
avaliação do funcionamento deste fluxo, do processo educativo, das ações específicas e conjuntas.

21. Em hipótese alguma, em nenhum documento do estudante poderá constar a informação de
que este cumpre ou cumpriu medida socioeduativa, conforme determina a Lei n° 8.096/90, no seu
artigo 143.

21.1 Ressalta-se o dever do sigilo sobre a autoria de ato infracional, tendo em vista as questões
ético-pedagógicas e as penalidades previstas no artigo 247 da referida Lei.

21. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto, pelas respectivas Secretarias.

ANEXO IV ROTINA DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS
PELO NÚCLEO DE ATENDIMENTO IINTEGRADO (NAI) Caberá ao técnico da SEDF em atuação no

NAI:

 

1. Receber o adolescente buscando reconstruir, seu percurso escolar: idade de ingresso na escola,
unidade(s) educacional(is) onde estudou ano a ano, disciplinas que mais e menos gostou, como
percebia sua relação com a escola, como foi seu comportamento escolar nos vários anos letivos,
eventos e situações que mereçam destaque em seu percurso educacional, qual escola está
estudando ou estudou por último, há quanto está evadido da escola etc.

2. Comprovar a matrícula do estudante na rede pública de ensino do DF e na ausência dessa, com
auxílio da Coordenação de Acompanhamento da Oferta Educacional (CACOED/SUPLAV- -SEDF,
identificar a unidade escolar que melhor atenda às necessidades escolares do estudante.

3. Fazer contato com a escola de origem no sentido de analisar a documentação escolar do
estudante.

4. Aplicar uma avaliação com base nas matrizes de referência do SAEB de forma a diagnosticar em
que momento do processo de desenvolvimento cognitivo no que concerne à aquisição de
habilidades se encontra o estudante.

5. Com base nesses dados, produzir um relatório com sugestões de um percurso pedagógico a ser
desenvolvido para com o adolescente pela escola e pela família.

6. Fazer contato com a escola e com a família do estudante no sentido de apontar e discutir um
plano interventivo junto a esse estudante.
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7. Caso seja encaminhado para a internação cautelar ou estrita, fazer a integração das escolas da
rede pública regular de ensino com os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação
Socioeducativas.

8. Todo esse processo deverá ocorrer em um prazo máximo de quinze dias a contar de sua
entrada no NAI.

9. Fazer contato com a escola para a qual o estudante foi encaminhado após seis meses de seu
encaminhamento para fins de acompanhamento de sua trajetória escolar.

10. Montar estatísticas e relatórios semestrais e encaminhá-los ao Núcleo de Educação Prisional e
Medidas Socioeducativas da SEDF.

Este texto não substitui o original publicado no DODF de 18/04/2013 p 9.


