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A proposta do Novo Ensino Médio é fruto de décadas de planos e de
debates entre diversos setores da sociedade. Aos seus princípios

educacionais, somam-se fundamentos legais e normativos, ancorados na
legislação e em outros documentos de grande importância para a

Educação brasileira. 

(BRASIL, 2018, p. 7)
 



         Este Plano de Implementação do Novo Ensino Médio do Distrito
Federal - PLIDF apresenta as ações referentes à implementação do Novo
Ensino Médio no Distrito Federal, a fim de garantir o cumprimento da Lei
nº 13.415/2017, que prevê a promoção do desenvolvimento do
protagonismo dos estudantes e de seu projeto de vida, a valorização das
aprendizagens, com a ampliação da carga horária de estudo e a garantia
de direitos de aprendizagem comuns a todos os jovens, a partir do
previsto na Base Nacional Comum Curricular - BNCC.
         O PLIDF tem por objetivo apresentar as dimensões estratégicas,
assim como as principais ações, a partir do que dispõe a Portaria nº 649,
de 10 de julho de 2018, que “Institui o Programa de Apoio ao Novo Ensino
Médio e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para participação”,
bem como os demais normativos e orientações que estruturam e
regulamentam a oferta do NEM nas redes de ensino do Brasil.
    Ao longo do documento são apresentados os processos
administrativos, organizacionais e didático-pedagógicos que estruturam o
NEM no DF, envolvendo as unidades orgânicas e as unidades escolares que
ofertam Ensino Médio.
         O PLIDF está organizado em tópicos que se complementam, com
vistas a expor o atual panorama de ações, entregas, desafios e projeções
de implementação do NEM: Diagnóstico da Rede, Objetivos e metas anuais
para a ampliação da carga horária e para a oferta de currículos flexíveis
com Itinerários Formativos - IF (por Área do Conhecimento - IFAC, de
Formação Técnica e Profissional - IFTP e Integrador - IFI), Arquitetura do
Novo Ensino Médio, Formação Continuada, Estrutura da SEEDF,
Articulação com parceiros locais, Comunicação para engajamento da
comunidade escolar, Mobilização da comunidade escolar, Marcos Legais,
Matrizes e Cronograma geral da implementação.
           Assim, este documento foi elaborado a partir das contribuições dos
diversos setores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
- SEEDF, unidades escolares, universidades, sindicatos, agremiações
estudantis e outras representações da sociedade civil.
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      O Distrito Federal é a única unidade da Federação com
características conjuntas de Estado e de Município. Por isso, a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF é responsável por
garantir a oferta do Ensino Regular (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio), Educação Especial (unidades escolares, classes
especiais e inclusivas), Educação de Jovens e Adultos - EJA, Educação
Profissional e Tecnológica e atende 455.997 estudantes, distribuídos em
688 unidades escolares, excetuando o Centro Interescolar de Línguas -
CIL, conforme ilustra a Figura 1, a partir dos dados gerais do Censo 2021.

.
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Fonte: Elaboração Própria - SEEDF
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1 DIAGNÓSTICO DA REDE 

Figura 1 - Quantitativo de Unidades Escolares e de Estudantes da Rede Pública do Distrito Federal
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       O Ensino Médio, em regime anual, é estruturado em 3 (três) séries e
tem como objetivo desenvolver o senso crítico e a autonomia intelectual
do estudante, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. 
        O Art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases LDB prevê o Ensino Médio como
etapa final da Educação Básica, em continuidade ao Ensino Fundamental, a
fim de promover: 

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

1.1 O Ensino Médio na rede pública do DF

        Com base nessa expectativa e com o compromisso de promover 
 uma educação integral e o desenvolvimento pleno dos estudantes,
pautados no acolhimento com respeito às diferenças e sem discriminação
e preconceitos, conforme define a Base Nacional Comum Curricular -
BNCC, o Novo Ensino Médio - NEM exige adequações pedagógicas,
estruturais e operacionais, considerando os desafios relativos à melhoria
da qualidade do ensino. 
         Nesse sentido, a SEEDF vem reestruturando o Ensino Médio desde o
ano de 2018, com a implementação gradativa em 2020, sendo obrigatória
na totalidade das unidades escolares em 2022.
     Conforme prevê a Lei nº 13.415/2017, a SEEDF tem realizado um
conjunto de ações em prol das adequações pedagógicas, estruturais e
administrativas necessárias à implementação do NEM nas 91 (noventa e
uma) unidades escolares de Ensino Médio - EM, sendo destas 23 (vinte e
três) de tempo integral, nas quais são atendidos 79.816 estudantes em
regime de 5 (cinco) horas e 4.327 em regime de 9 (nove) horas, conforme
dados do Censo de 2021. 
     As unidades escolares que ofertam Ensino Médio no DF estão
distribuídas nas 14 (quatorze) Coordenações Regionais de Ensino - CRE, as
quais acompanham e monitoram cada uma delas, como ilustra o mapa do
DF na Figura 2.

I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e desenvolvimento da
autonomia intelectual e pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando
teoria-prática, no ensino de cada disciplina.



Unidades Escolares
Matriz de 5 horas-

parcial
Matriz de 9 horas-

integral

91 68 23

       Em 2022, a oferta do NEM DF está organizada da seguinte forma:
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Figura 2- Mapa da Área das CRE e do Quantitativo de UE de Ensino Médio no DF

Fonte: Elaboração Própria - SEEDF

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

      A Figura 2 demonstra a quantidade de unidades escolares por
Coordenação Regional de Ensino - CRE, que reflete a população das
Regiões Administrativa do DF, com maior oferta de vagas de EM nas CRE
de Ceilândia, Planaltina, Plano Piloto e Taguatinga.
         Nas 91 (noventa e uma), o Ensino Médio é ofertado em jornada de
tempo parcial de 5 horas ou em jornada de tempo integral de 9 (nove)
horas, de acordo o quantitativo expresso na Tabela 1:

Fonte: Dados do Censo Escolar 2021 - adaptado.
 

Tabela 1 - Jornada de atendimento no Ensino Médio do DF

5 unidades escolares-piloto ofertam 1ª, 2ª e 3ª séries.

7 unidades escolares-piloto ofertam 1ª e 2ª séries.

79 unidades escolares ofertam somente a 1ª série. 
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    As unidades escolares da rede pública de ensino do DF estão
organizadas por tipologia conforme descrito no Quadro 1:

 

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

1.2 Características da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal 

Fonte: Censo Escolar 2020

Sigla Tipologia Atendimento

JI Jardim de Infância Educação Infantil - 4 e 5 anos

CEI Centro de Educação Infantil Educação Infantil - 0 a 3 e 4 e 5 anos

CAIC Centro de Atenção Integral à Criança Anos Iniciais do Ensino Fundamental        

EP Escola Parque
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e

Educação em Tempo Integral

EC Escola Classe Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

CEF Centro de Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental 

CED Centro Educacional Ensino Médio

CEM Centro de Ensino Médio Ensino Médio

CEE Centro de Ensino Especial
Todas as etapas e modalidades da

Educação Básica

CEMI Centro de Ensino Médio Integrado
Ensino Médio Integrado à Educação

Profissional

CEP Centro de Educação Profissional Educação Profissional

Quadro 1 - Tipologia das unidades escolares do DF
 

        O quantitativo de unidades escolares da Educação Básica no DF está
descrito na Tabela 2:

 

https://docs.google.com/document/d/1fVnSrsofZrbENw9anV_CsoXbQ7i6rnu74dE9ckHCcIM/edit#heading=h.s9sghfvxd0ud
https://docs.google.com/document/d/1fVnSrsofZrbENw9anV_CsoXbQ7i6rnu74dE9ckHCcIM/edit#heading=h.s9sghfvxd0ud


Etapa/modalidade de ensino
Unidades
Escolares

Estudantes

Educação Infantil 273 45.141

Ensino Fundamental 511 273.195

Ensino Médio 91 86.572

Educação de Jovens e Adultos - EJA 99 33.094

Educação Especial 233 5.182

Educação Precoce 14 2.538

Educação Profissional e Tecnológica - EPT 11 12.813

TOTAL 688 455.997
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Tabela 2 - Quantitativo de unidades escolares da rede pública de ensino do DF 
por etapa/modalidade de ensino

 

    O quantitativo total de estudantes da rede pública de ensino do DF
inclui estudantes que vivenciam a situação de distorção idade/série no
processo educacional, especialmente no 7º ano do Ensino Fundamental e
na 1ª série do Ensino Médio, de acordo com a Figura 3.

Fonte: Censo Escolar 2020

Figura 3 - Taxa de distorção idade‐série Ensinos Fundamental e Médio em 2020

 

Fonte:  Deed/Inep, com base no Censo Escolar 2020



1.2.1 A Educação Especial e Inclusiva

          A Educação Especial e Inclusiva tem a finalidade de proporcionar aos
estudantes com deficiência, com Transtorno Global do Desenvolvimento e
com Altas Habilidades/Superdotação, recursos e atendimentos
especializados que complementem ou suplementem o atendimento
educacional realizado nas classes comuns inclusivas e,
extraordinariamente, nas classes especiais e nos Centros de Ensino
Especial.
       O quantitativo de matrículas na Educação Especial SEDF 2019/2020
está descrito na Tabela 3:

 

       O DF começou a trilhar seus primeiros passos para superar a
defasagem escolar na década de 1990, com a implementação das
primeiras políticas públicas voltadas especificamente à correção do fluxo
dos estudantes cuja série escolar em curso destoava de sua idade.
        Desde então, a SEEDF promove diversas iniciativas para a correção
de fluxo entre elas: os Programas Se Liga DF e Acelera DF, convênio com o
Instituto Ayrton Senna, o Programa Vereda e Orientação Pedagógica para
Correção da Distorção Idade/Série, o Programa para o Avanço das
Aprendizagens Escolares – PAAE, aprovado pelo Conselho de Educação do
DF, em 8 de março de 2016, por meio do Parecer nº 43/2016-CEDF e
Portaria nº 69/SEEDF, o Programa Atitude: Correção de fluxo escolar no
DF – possibilidades para continuar avançando, aprovado pelo Parecer nº
264/2019 – CEDF, Portaria nº 501, de 27 de dezembro de 2019, publicada
no DODF nº 248, de 31/12/2019. 
      Considerando que o número de estudantes nessa situação ainda é
significativo, conforme revela o Gráfico 1, identifica-se a necessidade de
(re)elaborar e implementar estratégias que reduzam o quantitativo de
estudantes em situação de incompatibilidade idade-ano/série. 
       Assim, a SEEDF vem envidando esforços junto ao UNICEF, a partir do
Programa Trajetória de Sucesso Escolar, para a implementação de ações
para atendimento aos estudantes em situação de distorção idade/série,
bem como tem realizado ações colaborativas entre as unidades escolares,
para qualificar a transição dos estudantes entre os anos/séries e entre as
etapas, por meio das orientações disponíveis no Caderno Transição
Escolar: trajetórias na educação básica no Distrito Federal, que traz
diretrizes e sugestões, didaticamente organizadas, com a intenção de
institucionalizar estratégias referentes à transição, tendo em vista uma
educação acolhedora, sustentável e efetiva no âmbito da rede pública de
ensino do DF. 

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio
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https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Caderno-Orientador-Transicao-Escolar-Trajetorias-na-Educacao-Basica-29mar2021.pdf


CRE AH/SD CEE DA DF DI Down DMU DV EP TEA TOTAL

Brazlândia 16 370 16 55 208 15 31 7 192 44 953

Ceilândia 108 902 179 332 1098 118 150 94 488 445 3914

Gama 68 510 89 180 355 52 48 42 234 266 1844

Guará 39 334 36 83 222 37 39 26 136 157 1109

Núcleo
Bandeirante

36 ----- 39 81 246 42 85 20 125 152 826

Paranóa 22 ----- 43 129 340 33 65 25 142 90 889

Planaltina 49 425 73 140 584 30 44 35 266 163 1809

Plano Piloto 184 1059 122 174 395 107 60 73 496 507 3177

Recanto das
Emas

31 ----- 43 96 273 25 60 25 72 113 738

Samambaia 49 370 49 105 287 41 41 42 176 159 1319

Santa Maria 65 352 59 139 260 40 71 32 123 182 1323

São Sebastião 19 ----- 25 67 202 25 55 15 199 87 694

Sobradinho 49 280 57 104 372 56 74 31 178 168 1369

Taguatinga 74 377 142 182 488 87 74 58 333 393 2208

Total 808 4979 972 1867 5330 708 897 525 3160 3160 22172

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio
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Fonte: Redmine Relatório 11170

Tabela  3 - Matrículas Educação Especial SEEDF 2019/2020
 

CRE – Coordenação Regional de Ensino
DA – Deficiência Auditiva 
DF – Deficiência Física 
DI – Deficiência Intelectual 
DV – Deficiência Visual 
DMU – Deficiências Múltiplas 
AH/SD – Altas Habilidades e Superdotação 
EP – Educação Precoce 
CEE – Centro de Ensino Especial

Legenda:



1.2.2 A Educação Profissional e Tecnológica - EPT
           
           A Educação Profissional e Tecnológica - EPT no DF tem por objetivos
desenvolver competências e habilidades profissionais voltadas para o
mundo trabalho.
     A EPT compõe a Educação Básica e tem as formas de oferta
integrada, concomitante e subsequente, que oferecem ao estudante a
escolha de cursos técnicos de nível médio ou de qualificação profissional,
formação inicial e continuada.
     No NEM, existem duas possibilidades de ingresso: no Ensino Médio
Integrado - EMI, como oferta integrada, e no Itinerário de Formação
Técnica e Profissional - IFTP, como oferta concomitante.
         A forma de ingresso dos estudantes no IFTP ocorre semestralmente,
por meio de processo seletivo, de acordo com critérios, como: interesse,
disponibilidade de vagas, proximidade entre CRE e unidade escolar
parceira ofertante. 
      A diversidade de cursos ofertados nas unidades escolares e pelos
parceiros representa os esforços que a SEEDF tem realizado em prol da
educação pública de qualidade. 
        A unidade escolar que deseja ofertar o IFTP deve seguir as normas
constantes do Guia Orientador do Itinerário de Formação Técnica e
Profissional do Novo Ensino Médio.
        A EPT é composta predominantemente por alunos com idade de 20 a
29 anos, que representam 35,5% das matrículas, conforme Figura 4. 
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Fonte: Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica

Figura 4 - Quantitativo de matrículas na Educação Profissional e Tecnológica segundo a
faixa etária e o sexo – Distrito Federal – 2020 

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/07/guia_orientador_iftp_no_nem_mai22.pdf
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1.2.4 Outros atendimentos e iniciativas

          A SEEDF possui outros atendimentos e iniciativas diferenciadas na
sua rede pública de ensino, como:

As bibliotecas escolares e as bibliotecas escolares-comunitárias
caracterizam-se por ser um espaço de aprendizagem e de
construção de conhecimento, como parte integral do processo
educativo, essencial a qualquer tipo de ação concernente ao
desenvolvimento das competências de leitura e de escrita.

O Projeto Escolas Inovadoras é realizado em parceria com
Organizações da Sociedade Civil, para desenvolvimento de
experiências didático-pedagógicas inovadoras e co-criativas com
unidades escolares, selecionadas no Edital FAPDF 04/2019, com
vistas a serem replicadas e adaptadas às realidades de outras
unidades escolares. (https://www.educacao.df.gov.br/escolas-
inovadoras-na-rede-publica/)

O Projeto de Escolas de Gestão Compartilhada – EGC é uma
parceria entre a Secretaria de Segurança Pública - SSP e o
Ministério da Educação - MEC que teve início nas unidades
escolares do Ensino Médio em fevereiro de 2019. No DF,
atualmente, há 13 (treze) unidades escolares contempladas na
gestão compartilhada entre a SEEDF, a Secretaria de Segurança
Pública - SSP e o MEC. 

A Educação em Tempo Integral - ETI oferece ampliação de
tempos e espaços por meio de ações educativas voltadas à
inovação, à tecnologia, à sustentabilidade, ao projeto de vida, ao
mundo do trabalho e aos eixos estruturantes do NEM -
criatividade, iniciação científica, mediação e empreendedorismo. 

1.2.3 A Educação do Campo

        A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, assim
como as modalidades de Educação de Jovens e Adultos e Educação
Profissional Técnica de Nível Médio Integrada com o Ensino Médio,
conforme Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo - CNE. 
         Segundo Censo de 2021, o quantitativo de unidades escolares que
ofertam Ensino Médio na Educação do Campo é de 81 (oitenta e um),
atendendo a 2.159 estudantes em 10 (dez) CRE.
       

https://www.educacao.df.gov.br/escolas-inovadoras-na-rede-publica/


1.2.5 Gestão de Pessoas

      A SEEDF, por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP,
define, elabora, implanta, acompanha e implementa políticas, diretrizes e
orientações relacionadas à gestão e ao desenvolvimento de pessoas, o
que inclui a contratação e movimentação de professores efetivos e
substitutos e demais profissionais da educação. 
       Nos anos de 2020, de 2021 e de 2022, com a implementação do NEM,
houve aumento progressivo na carência de professores e consequente
aumento da contratação. Por isso, as carências foram preenchidas por
professores substitutos, contratados temporariamente.  
     A Carreira Magistério Público no DF é integrada por professores e
orientadores educacionais que são selecionados por meio de concursos
públicos. Em 2022, o Edital nº 31, de 30 de junho de 2022, torna público e
regulamenta o Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e
Assistência à Educação.
       Para a substituição de professores efetivos em regência de classe, há
a contratação temporária de professores substitutos por processos
seletivos simplificados, em consonância com a Portaria nº 77, de 04 de
fevereiro de 2022.
      No que se refere aos professores substitutos, no DF, não há amparo
legal para garantia de atuação na mesma unidade escolar em ano
subsequente, haja vista o que tange às regras dispostas para a
contratação temporária, conforme o disposto no Artigo 79 da Portaria
supracitada, que "[..] será limitada ao calendário de cada ano letivo
vigente, e sua eficácia efetivar-se-á durante a prestação do serviço pelo
contratado".
     Destaca-se que a contratação temporária é realizada no início de cada
ano letivo ou sempre que houver necessidade, obedecendo ordem de
classificação, componentes curriculares e turnos de trabalho, de acordo
com o Edital nº 27, de 22 de setembro de 2021, item 2.4: "A convocação de
candidatos aprovados deverá obedecer à ordem, de classificação, do
Banco de Reservas destinado a cada CRE, de acordo com as habilitações/
formações e às áreas de atuação.”
     Os demais cargos da SEEDF são ocupados por profissionais da
Carreira Assistência à Educação, selecionados por meio de concursos
públicos. 
       Ambas as Carreiras possuem Planos de Carreira regulamentados :
Magistério Público do Distrito Federal, Lei nº 5.105, de 03 de maio de 2013,
e Carreira de Assistência à Educação, Lei 5.106, de 03 de maio de 2013. 
      A Tabela 4 demonstra o quantitativo de servidores das Carreiras
Magistério Público e Assistência à Educação no DF:
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https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/07/edital_31_30jun2022.pdf
https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/01/Portaria_77_de_-04_fev_2022_contratacao_temporaria_08fev22.pdf
https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/proc-selet-contr-temp-edital-27-22set21.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74206/Lei_5105_2013.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74207/Lei_5106_2013.html#:~:text=LEI%20N%C2%BA%205.106%2C%20DE%2003%20DE%20MAIO%20DE%202013&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20carreira%20Assist%C3%AAncia,Federal%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74207/Lei_5106_2013.html#:~:text=LEI%20N%C2%BA%205.106%2C%20DE%2003%20DE%20MAIO%20DE%202013&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20carreira%20Assist%C3%AAncia,Federal%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74207/Lei_5106_2013.html#:~:text=LEI%20N%C2%BA%205.106%2C%20DE%2003%20DE%20MAIO%20DE%202013&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20carreira%20Assist%C3%AAncia,Federal%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.


      Na Tabela 5, são apresentados os quantitativos de professores
efetivos por CRE com suas respectivas cargas horárias de 20 horas, 20
horas + 20 horas e 40 horas semanais, bem como de professores
substitutos, contratados temporariamente, com cargas horárias
compatíveis com a abertura de carências:
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Tabela 4 - Quantitativo de servidores das Carreiras Magistério Público e 
Assistência à Educação da SEEDF

Fonte: https://www.educacao.df.gov.br/servidores-3/

Carreira Magistério Público
Carreira

Assistência à
Educação

Professores
Efetivos

Professores
Temporários

Orientadores Educacionais  

23.485 11.250 1.074 7.325
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Tabela 5 - Quantitativo de Professores por CRE

 

CRE

Quantitativo por carga Horária
Contratos

Temporários
Total

Efetivos

 20 horas 20 horas+ 20 horas 40 horas   

Brazlândia 22 13 156 226 417

Ceilândia 100 40 444 301 885

Gama 62 23 323 234 642

Guará 38 26 195 83 342

Núcleo Bandeirante 54 22 171 99 346

Paranóa 34 10 25 152 321

Planaltina 40 37 79 380 836

Plano Piloto 65 44 26 170 605

Recanto das Emas 46 15 73 180 414

Samambaia 45 20 98 177 440

Santa Maria 23 20 73 136 352

São Sebastião 31 20 18 137 306

Sobradinho 48 22 75 174 519

Taguatinga 49 30 79 216 774

Total geral

Total de Efetivos
Total de

contratos
Total

4534 2665 7199

Fonte: Censo Escolar 2020



     No DF, há a concessão de aptidão para atuações específicas nas
unidades escolares da rede. Atualmente, esta forma de atendimento
educacional está prevista na Portaria nº 565, de 7 de junho de 2022, para
atuação em diferentes componentes curriculares especializados como,
por exemplo: 
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atendimentos especiais;
programas e projetos;
unidades escolares especializadas;  
escolas de natureza especial; 
educação a distância; 
escolas de educação em tempo integral;
unidades escolares que ofertam EPT, para as quais exijam a
apresentação de requisitos específicos de atuação.

     Quando há a exigência de aptidão, o docente poderá atuar na carência
somente se preencher o requisito para a vaga. Caso não haja aptidão
específica, a oferta da carência no NEM é feita a todos os professores do
banco, obedecendo aos princípios da isonomia e da transparência no
serviço público. 
     As concessões de aptidão ocorrem por meio de etapas específicas
para cada componente curricular ou especificidade da rede pública de
ensino do DF, como é o caso da unidade curricular Projeto de Vida do NEM. 
      A modulação de cada unidade escolar é formulada de acordo com o
número de turmas, visando à otimização da grade horária dos
professores, conforme disposto na Portaria nº 55 de 24 de janeiro de
2022, Art. 5º : 

§1º As quarenta horas semanais, em jornada ampliada,
perfazem vinte e cinco horas em regência de classe, que
equivalem à carga total de até trinta aulas semanais.
§2º As vinte horas semanais perfazem doze horas em
regência de classe, que equivalem à carga total de até
quinze aulas semanais.
§3º A atuação dos professores em regência de classe na
Educação de Jovens e Adultos – EJA a distância será de
quarenta horas semanais, no regime de vinte mais vinte
horas, aplicando-se o inciso II do caput.
§4º A carga horária diária em regência de classe para os
professores com vinte horas semanais, nos Anos Finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, será de cinco
tempos de cinquenta minutos, não devendo haver
horários vagos entre as aulas.
§5º Os professores que atuam no Novo Ensino Médio –
NEM deverão ter as cargas horárias completas, no
máximo possível, na Formação Geral Básica e no Itinerário
Formativo. (DISTRITO FEDERAL, 2022c)

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/dcca7ae6d770452b8dca4e0102f6eedc/Portaria_55_24_01_2022.html


     Nesse sentido, a SEEDF orienta o fechamento da grade horária da
unidade escolar para que haja melhor aproveitamento administrativo, de
acordo com as especificidades da arquitetura pedagógica do NEM.
      Quanto à coordenação pedagógica, destaca-se a jornada ampliada de
atuação docente como possibilidade de qualificar os espaços e tempos de
planejamento, formação continuada e trabalho pedagógico coletivo e
colaborativo nas unidades escolares.
       Com o mesmo intuito, todas as unidades escolares que ofertam EM na
SEEDF dispõem, desde o início do ano letivo de 2022, de 01 (um) professor
para atuar como coordenador pedagógico local exclusivo para o NEM,
além dos coordenadores pedagógicos previstos em Portarias específicas.
Da mesma forma, as unidades escolares contam com mais 01 (um)
secretário escolar.
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1.2.6 Grau de Formação Acadêmica

    A SEEDF prevê, como requisito mínimo para ingresso na Carreira
Magistério Público, a formação em nível superior. Assim, todos os
professores de EM possuem Licenciatura e 80,06% desses profissionais
concluíram pós-graduação Lato ou Stricto Sensu . 
    É possível verificar, na Tabela 6, o número de docentes com nível
superior e demais graus de formação, atendendo ao que estabelece a
Meta 15 do PNE:

[.. .] garantir, em regime de colaboração entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de
um ano de vigência deste PNE, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam
os incisos I, II e III do caput do art. 6 1 da Lei n.º 9.394, de
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam. (BRASIL, 2014)
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CRE Quantitativo de professores por grau de formação acadêmica

 
Graduação/
Licenciatura

Especialização Mestrado Doutorado TOTAL

Brazlândia 42 139 10 0 191

Ceilândia 128 387 61 8 584

Gama 71 291 41 5 408

Guará 61 170 22 6 259

Núcleo Bandeirante 61 157 23 6 247

Paranóa 42 94 31 2 169

Planaltina 62 342 48 4 456

Plano Piloto 116 243 69 7 435

Recanto das Emas 41 164 28 1 234

Samambaia 43 188 27 5 263

Santa Maria 38 146 31 1 216

São Sebastião 35 107 20 7 169

Sobradinho 72 228 39 6 345

Taguatinga 92 415 42 9 558

TOTAL GERAL 904 3071 492 67 4534

Fonte: Censo Escolar 2020

Tabela 6 - Grau de formação acadêmica dos professores efetivos do EM por CRE
 

1.2.7 Corpo Discente

    O corpo discente do Ensino Médio da rede pública de ensino do DF
corresponde a 84.143 estudantes distribuídos nas 91 unidades escolares,
dos quais 12.233 estudantes encontram-se nas unidades escolares-piloto. 

27



Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

Tabela 7 - Quantitativo de Estudantes do NEM

CRE
Total de estudantes em 

2020
Total de estudantes em 

2021
Total de estudantes em 

2022

Brazlândia ---------- ---------- 1.181

Ceilândia ---------- 631 6.170

Gama 438 931 3.158

Guará 386 661 1.730

Núcleo Bandeirante ---------- ---------- 1.629

Paranóa ---------- ---------- 2.275

Planaltina ---------- ---------- 2.554

Plano Piloto ---------- ---------- 2.772

Recanto das Emas 1.042 579 3.013

Samambaia ---------- 927 3.180

Santa Maria ---------- 537 2.234

São Sebastião ---------- 670 2.164

Sobradinho 315 1.461 2.944

Taguatinga 406 843 4.075

TOTAL GERAL ---------- 7.270 39.079

Fonte: iEducar 2022
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1.2.8 Apoio às Políticas Educacionais 

       A SEEDF, por meio da Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais
- SUAPE, desenvolve ações de apoio educacional a partir da implantação e
implementação de programas suplementares referentes a material
didático escolar, transporte escolar, serviços terceirizados de vigilância,
cocção e limpeza, alimentação escolar e assistência à saúde destinados
aos estudantes da rede pública de ensino do DF. 
    O Programa Saúde na Escola - PSE tem por objetivo contribuir para a
formação integral dos estudantes de todas as etapas e modalidades de
ensino, com vistas ao apoio à saúde do estudante.
     As ações de promoção de saúde e prevenção de doenças nas unidades
escolares da rede pública de ensino do DF são coordenadas pelo Grupo de
Trabalho Intersetorial - GTI PSE.
   Fazem parte do PSE 365 (trezentos e sessenta e cinco) unidades
escolares por meio de pactuação no programa para o ciclo 2021-2022.
    O Quadro 2, a seguir, apresenta as ações de atendimento e apoio à
saúde do estudante.
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Quadro 2 - Ações de atendimento e apoio à saúde do estudante

Ações desenvolvidas Descrição das ações Alcance atual das ações

Atenção para a saúde
emocional dos alunos da rede

pública.

Foi realizada uma parceria
com a Associação pela

Saúde Emocional de Crianças
– ASEC Proc. SEI 0080-

00090607/2022-07, que
disponibilizou 100 vagas para
capacitação de professores

em Programa de
Desenvolvimento de

Habilidades Socioemocionais.

100 professores da rede
pública de ensino,

especificamente para
turmas do 1º ao 5º ano do

Ensino Fundamental de
unidades escolares aderidas

ao PSE.
 

Implantação do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
Institucional – PROADI-SUS

na  rede do Programa Saúde
na Escola.

Processo SEI 00060-
00138263/2022-91, em

parceria com o Ministério da
Saúde e Hospital Israelita

Albert Einstein, cujo objetivo
é desenvolver formação

para profissionais de saúde e
de educação e qualificar a

implementação das ações do
PSE nos territórios.

Profissionais de saúde e de
educação.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=95445373&id_procedimento_atual=100299670&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035548&infra_hash=1a48fef690e6ef1a0124e0f8000b01656296e246f194ee0125674f79add58e0b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=93224994&id_procedimento_atual=100299670&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035548&infra_hash=1c8031f164e88bfb6cb163283963c250058c63504a8fc84e80bb6f7723335300
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Curso de Prevenção à
Iniciação ao Tabagismo

realizado pela Coordenação
Nacional de Controle do
Tabagismo, do  Instituto

Nacional de
Câncer/Ministério da Saúde.

Capacitação dos
profissionais da educação

com o objetivo de
instrumentalizar esses

profissionais para realiza
ações de promoção da

saúde e de prevenção da
iniciação do uso de produtos

do tabaco por crianças,
adolescentes e jovens.

 

Profissionais da educação da
rede pública.

 

Consultas oftalmológicas.

Atendimento oftalmológico
para alunos com suspeita de
deficiência visual detectada

pelo Teste de Acuidade Visual
(TAV) e o fornecimento de

óculos aos alunos da
Educação Básica que

necessitem de correção
visual, detectada em
consulta com médico

oftalmologista.

Estudantes regularmente
matriculados, de todas as

modalidades de ensino,
inclusive Ensino Médio

Projeto Ciranda do Coração

Oficinas que visam promover
o desenvolvimento das

competências
socioemocionais e a saúde
mental no território escolar

em benefício dos estudantes
da Educação da SEEDF.

Estudantes da Educação
Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental da

SEEDF.
Em situações atípicas outros
grupos de alunos, inclusive do

Ensino Médio, podem ser
beneficiados pelas oficinas

do projeto.

Atuação no Comitê Vida no
Trânsito junto a

GVDANTS/SVS/SES -DF

Visando integrar os atores
para ajudar a traçar ações

estratégicas com o intuito de
reduzir mortes e

incapacidades geradas no
trânsito.

Profissionais da saúde e da
educação da rede pública.

Fonte: Censo Escolar 2020

          No que se refere ao controle, gerenciamento e acompanhamento
das Políticas Educacionais Complementares implantadas na SEEDF, o
Programa “Cartão Material Escolar”, de forma resumida, busca equalizar
o ensino em sala de aula, fornecendo valor monetário em cartão de
débito, exclusivo para compra de material escolar em papelarias
credenciadas ao Programa. 
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    Assim, o Programa atende estudantes matriculados nas unidades
escolares do ensino público do DF, na faixa etária de 4 a 17 anos, cujas
famílias são beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, disponibilizando o
valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) para os estudantes do
Ensino Médio e R$320 (trezentos e vinte) para os estudantes da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e Educação Especial.
     O uso do uniforme escolar busca identificar o estudante da rede
pública de ensino do DF, dentro e fora do ambiente escolar, bem como
auxiliar na segurança, facilitando a sua identificação, além de promover a
igualdade e favorecer a praticidade para toda sua família quanto à
vestimenta. 
      A Secretaria de Educação do DF propôs mudanças no uniforme da
rede pública para deixar os modelos com layout mais simples para
fabricação, sem excessos de detalhes, com uma especificação mais
moderna, conforme ilustra a Figura 5:

     

Os novos uniformes para o ano letivo de 2022 são compostos de bermuda,
calça, camisetas e casaco. A portaria permite que o modelo antigo seja
utilizado neste ano e que novo uniforme vá sendo substituído
gradativamente. A partir de 2023, o novo uniforme será obrigatório.
       Nesse sentido, estão em curso dois processos para contratação de
empresa especializada para a confecção de uniformes para os estudantes
da rede pública de ensino do DF, por meio de licitação, sendo um
direcionado aos uniformes escolares da rede regular e outro às unidades
escolares da gestão compartilhada com a Polícia Militar - PM, com o
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CMBDF e com as
unidades escolares cívico-militares - ECIM.
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Figura 5 - Novos uniformes da SEEDF.

Fonte: https://www.educacao.df.gov.br/novo-uniforme-ganha-design-mais-moderno/
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      Quanto à frequência dos estudantes, cuja família é beneficiária do
Programa Auxílio Brasil, utiliza-se o “Sistema Presença'', elaborado pelo
MEC, em parceria com o INEP, a fim de atender ao requisito de
obrigatoriedade de frequência mínima desses estudantes para sua
permanência no programa, consonância com a Portaria Interministerial nº
3, de 22 de junho de 2022., que em seu Artigo 2º prevê que:
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A frequência escolar deverá ser apurada mensalmente
pelos estabelecimentos regulares de ensino para
verificação do índice mínimo de 60% (sessenta por cento)
para os estudantes de 4 e 5 anos e de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária mensal para os
estudantes de 6 anos a 21 anos incompletos, conforme
art. 42 do Decreto nº 10.852, de 2021. (BRASIL, 2022)

    O referido Sistema é utilizado, ainda, para aferir a parcela de
recebimento do Índice de Gestão Descentralizada - IGD repassado ao DF.
      Atualmente a SEEDF possui 110.072 estudantes ativos no IGD que
precisam ter frequência registrada ou falta(s) justificada(s), quando for o
caso, para que as respectivas famílias não sejam prejudicadas no
Programa Auxílio Brasil. 
         Assim, todos os estudantes da rede pública de ensino do DF, inclusive
do Ensino Médio, cujas famílias são beneficiárias do Programa Auxílio
Brasil, devem ter seu registro de frequência no Sistema Presença
 

Dados
Cartão

Material
Escolar

Uniforme
Escolar
Regular

Uniforme
Escolar Gestão
compartilhada

 Sistema
Presença

  Estudantes
contemplados

117.161 399.329 18.092 110.072

Estudantes
contempla do

Nível Médio
16.766 85.267 4.146 *

Tabela 8 - Ações de atendimento e apoio à saúde do estudante

Fonte: Elaboração p´ropria
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      A Lei nº 13.415/2017, que altera as diretrizes e bases da educação
nacional (Lei nº 9.394/1996), reestruturando o Ensino Médio em todo o
país, requer a ampliação da carga horária mínima de permanência dos
estudantes na escola, bem como a implementação de nova arquitetura
para essa etapa de ensino, composta por Formação Geral Básica – FGB e
Itinerários Formativos – IF, de forma indissociável.
   A nova organização do NEM prevê o trabalho por meio das
competências e das habilidades da Base Nacional Comum Curricular -
BNCC e dos objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento da
rede pública de ensino do DF, bem  como a possibilidade de que todos os
estudantes escolham diferentes caminhos de aprofundamento dos seus
estudos por meio da flexibilização curricular.
       A ampliação da carga horária de 2.400h para 3.000h, prevista para o
NEM, já ocorre no DF desde o ano 2000. Em 2020, houve a reorganização
para atender a legislação, cuja carga horária total máxima passa a ser de
1.700h para FGB, conforme possíveis cenários ilustrados pelas Figuras a
seguir:
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2 OBJETIVOS E METAS ANUAIS PARA A
AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E PARA A
OFERTA DE CURRÍCULOS FLEXÍVEIS COM
ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

Figura 6 -  Composição de Carga horária do NEM DF - Cenário 1 

IFAC
 

FGB

1.700 horas 1.200 horas
Espanhol

IFLE

100 horas

3.000 horas

Cenário  1

Fonte: Elaboração própria
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Figura 7 -  Composição de Carga horária do NEM DF - Cenário 2

FGB IFTPIFLE

3.200 horas

1.700 horas 1.400 horas100 horas

Cenário  2

IFIFGB

1.560 horas1.700 horas

IFLE

100 horas

IFTP

1.200 horas

4.560 horas

Figura 8 -  Composição de Carga horária do NEM DF - Cenário 3

Cenário  3

IFIFGB

1.560 horas1.700 horas

IFLE

100 horas

IFAC

1.200 horas

4.560 horas

Figura 9 -  Composição de Carga horária do NEM DF - Cenário 4

Cenário  4

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria
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       A unidade curricular Língua Espanhola, de acordo com a Emenda à Lei
Orgânica nº 126/2021, totalizando 100h, é obrigatória e ofertada nos IF.
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IF Carga horária Língua Espanhola
Total da Carga

Horária do IF

IFAC 1.200 horas 100 horas 1.300 horas

IFTP 1.400 horas 100 horas 1.500 horas

IFI 1.560 horas 100 horas 1.660 horas

Tabela 9 - Carga horária dos Itinerários Formativos - IF

Fonte: Elaboração própria

         A expansão da carga horária do NEM noturno será realizada de forma
híbrida, presencial e Educação a Distância, a partir do ano de 2023,
obedecendo o disposto no Artigo 17 da Resolução CNE/CEB Nº 3, de 21 de
novembro de 2018.
     Essa reorganização curricular e as mudanças estruturais (didático-
pedagógicas, infraestrutura, investimentos financeiros e gerenciais, entre
outras), estão sendo implementadas com a finalidade de:

garantir aprendizagens essenciais; 
ofertar trajetórias diversificadas que estejam em consonância
com as expectativas dos jovens; 
ampliar a capacidade de oferta das unidades escolares, por meio
do aumento do número de salas de aula e do quadro de
profissionais da educação; 
melhorar os indicadores de desempenho dos estudantes;
valorizar os profissionais da educação;
integrar políticas e projetos institucionais;
integrar processos pedagógicos e administrativos em nível de
gestão estratégica, tática e operacional;
estimular o ingresso dos estudantes na EPT e/ou na Educação
Superior, com vistas à concretização do projeto de vida e ao
mundo do trabalho.
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Implementar o Currículo em Movimento do DF, homologado pela
Portaria nº 507, de 30 de dezembro de 2020, publicada no DODF de
04 de janeiro de 2021, com base no Parecer nº 112/2020-CEDF, de
08 de dezembro de 2020, até dezembro de 2021.

Disponibilizar catálogo com, no mínimo, 10 unidades curriculares, por
Área do Conhecimento, em 2022, para que as unidades escolares
possam estruturar os IF para 2023. 

Disponibilizar catálogo com, no mínimo, 10 Trilhas de Aprendizagem,
integradas por duas ou mais Áreas do Conhecimento, em 2022, para
que as unidades escolares possam estruturar as Trilhas para 2023. 

Ampliar a oferta de formação continuada aos professores da
SEEDF em 2023.

Concluir a implementação do NEM diurno, em todas as séries, em
100% das unidades escolares até 2024.

Implementar o NEM noturno, em todas as séries, em 100% das
unidades escolares até 2024.

Implementar a oferta da EaD no NEM no diurno em até 20% da
carga horária total nos IF até 2025.

Implementar a oferta da EaD no NEM no noturno em até 30% da
carga horária total a partir de 2023.

Ampliar a carga horária do NEM noturno para 1.000 horas anuais,
em 100% das unidades escolares até 2025.

Reduzir 5% do índice de reprovação até 2027.

Reduzir 5% do índice de evasão e abandono até 2027.

Reduzir 5% do índice de incompatibilidade idade/série até 2027.

11

  
         A partir desses objetivos, foram estabelecidas as seguintes metas:
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      A arquitetura pedagógica do NEM busca atender a expectativa de
oferta da parte flexível curricular, por meio de IF, possibilitando aos
estudantes aprofundar seus conhecimentos e se prepararem para
prosseguir em seus estudos e/ou para o mundo do trabalho.
     Nessa expectativa, a Unidade Curricular Projeto de Vida é o eixo
condutor da formação dos estudantes no NEM e propicia escolhas mais
assertivas, considerando a FGB ofertada a todos e os IF que diversificam o
seu percurso formativo ao longo das três séries.
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3 ARQUITETURA PEDAGÓGICA DO NOVO
ENSINO MÉDIO: CURRÍCULO E OFERTA DO
NOVO ENSINO MÉDIO

Figura 10 - Arquitetura do Novo Ensino Médio do Distrito Federal

PROJETO DE VIDA
Currículo em Movimento  do Novo Ensino M

éd
io

 

Á
reas do Conhecim

ent
o Objetivos de

Aprendizagem

Competências
 

Habilidades  

Unidades
Temáticas

Itinerários
Formativos

Formação 
Geral Básica

Fonte: Elaboração p´ropria
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       Com vistas a contemplar essa arquitetura pedagógica do NEM, a
SEEDF, por meio de suas unidades orgânicas e do trabalho intersetorial,
possui no seu planejamento a elaboração e publicação de normativos e
documentos orientadores, conforme especificado no Quadro 3:
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Quadro 3 - Documentos Orientadores NEM DF

Documento Descrição Situação

Currículo em Movimento
Ensino Médio

Documento com a
organização da arquitetura
do Novo Ensino Médio do
Distrito Federal
contemplando questões
como objetivos de
aprendizagens, definições e
orientações sobre o projeto
de vida, as trilhas de
aprendizagem e os itinerários
formativos.

Publicado.

Disponível em:
https://www.educacao.df.gov
.br/wp-
conteudo/uploads/2019/08/C
urriculo-em-Movimento-do-
Novo-Ensino-Medio-V4.pdf

Caderno Orientador
Unidade Curricular Projeto

de Vida
 

Documento com as
orientações sobre a oferta,
organização e estratégias
didático-pedagógicas para
desenvolvimento da Unidade
Curricular Projeto de Vida do
Novo Ensino Médio.

Publicado.

Disponível em:
https://www.educacao.df.gov
.br/wp-
conteudo/uploads/2021/11/C
aderno_orientador_Projeto_
de_Vida_NOVO_ENSINO_ME
DIO_1.pdf

Caderno Orientador do
Itinerário de Formação
Técnica e Profissional

Documento com as
orientações sobre a oferta,
organização e estratégias
didático-pedagógicas para
desenvolvimento do Itinerário
de Formação Técnica e
Profissional.

Publicado.

Disponível em:
https://www.educacao.df.gov
.br/wp-
conteudo/uploads/2021/07/g
uia_orientador_iftp_no_nem_
mai22.pdf

Caderno Orientador dos
Itinerários Formativos por
Áreas do Conhecimento

Documento com as
orientações sobre a oferta,
organização e estratégias
didático-pedagógicas para
desenvolvimento dos
itinerários formativos do
Novo Ensino Médio.

Elaborado – em processo de
publicação pela SEEDF
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Caderno Orientador
Itinerário Formativo

Integrador

Documento com as
orientações sobre a oferta,
organização e estratégias
didático-pedagógicas para
desenvolvimento do Itinerário
Formativo Integrador do
Novo Ensino Médio em Tempo
Integral.

Elaborado – em processo de
publicação pela SEEDF.

Caderno Orientador
Avaliação para as

Aprendizagens no NEM do DF

Documento contendo as
definições, orientações e
demais informações sobre a
avaliação envolvendo a
arquitetura do Novo ensino
Médio no Distrito Federal.

Publicado.

Disponível em:
https://www.educacao.df.gov
.br/wp-
conteudo/uploads/2021/11/ca
derno_orientador_avaliacao_
novo_ensino_medio_13abr22.
pdf

Caderno Orientador
Trilhas de Aprendizagem

Documento com as
orientações sobre a oferta,
organização e estratégias
didático-pedagógicas para
desenvolvimento das trilhas
de aprendizagem do Novo
Ensino Médio.

Em processo de elaboração.

Catálogo das Unidades
Curriculares Eletivas

 

Documento com a
organização, descrições e
orientações sobre as
unidades curriculares eletivas
do Novo Ensino Médio.

Elaborado – em processo de
publicação pela SEEDF.

Fonte: Elaboração própria

        Quanto às unidades curriculares dos IF, estas serão ofertadas a
partir do diagnóstico de interesses, necessidades e contextos dos
estudantes, de acordo com os espaços pedagógicos disponíveis nas
unidades escolares e/ou unidades parceiras. 

         Os IF são ofertados de três formas, conforme ilustra a Tabela 10 a
seguir.
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Tabela 10 -  Forma de oferta dos Itinerários Formativos - IF

Itinerários Formativos - IF

IFAC IFTP IFLE IFI

1.300h 1.400h 100h 1.560h

Fonte: Elaboração própria

       Assim, os Itinerários Formativos por Área do Conhecimento - IFAC são
formados pela unidade curricular Projeto de Vida, por unidades
curriculares Eletivas, Projetos Interventivos e por Trilhas de Aprendizagem.
      O Itinerário de Formação Técnica e Profissional - IFTP compõe-se de
Plano de curso a partir dos eixos tecnológicos apresentados no Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos, ou por uma composição de cursos de
qualificação profissional - FIC e, obrigatoriamente, pela unidade curricular
Projeto de Vida, nas formas integrada e concomitante. O IFTP está
aprofundado no item 3.2.4 A Educação Profissional e Tecnológica - EPT de
Nível Médio.
       O Itinerário Formativo Integrador - IFI possui sua organização
pedagógica articulada as Áreas do Conhecimento, as Competências Gerais
da BNCC, os Eixos Estruturantes (mediação, iniciação científica,
empreendedorismo e criatividade) e a inovação e a tecnologia,
aprofundado no item 3.2.5 Itinerário Formativo Integrador.

3.1 O Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio
no DF
       
       A partir da homologação, em dezembro de 2018, da BNCC, teve início o
processo de revisitação do Currículo em Movimento do Ensino Médio do
Distrito Federal de 2014 (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 
   Em outubro de 2019, a 1ª versão do documento revisitado foi
apresentada à consulta pública e, a partir disso, foi elaborada a sua 2ª
versão, a qual foi finalizada ainda em 2019 e implementada em 5 (cinco)
unidades escolares-piloto do NEM. 
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    Desde então, duas outras versões foram elaboradas. A 3ª versão,
realizada a partir da compilação das contribuições oriundas do processo
de leitura crítica, no 1º semestre de 2020, contou com a participação da
Universidade de Brasília - UnB, do Instituto Federal de Brasília - IFB, de
entidades representativas de classes, entre outros. A 4ª versão, em
vigência, foi editada a partir do 2º processo de consulta pública, entre
agosto e novembro de 2020.
    O Currículo em Movimento está em processo contínuo de revisão,
atualização e diálogo com o contexto escolar do DF e possui como
principal característica a consolidação da arquitetura pedagógica do
NEM, por meio de objetivos de aprendizagem, definidos com base na
BNCC, que contemplam a FGB, a unidade curricular Projeto de Vida e os
Itinerários Formativos.
   Na operacionalização para as aprendizagens, o Currículo está
organizado em duas partes intercomplementares: a parte de Formação
Geral Básica e a dos Itinerários Formativos.
 Ressalta-se também que o Currículo em Movimento do NEM do DF foi
“Pensado e escrito por muitas mãos, [...] fruto da colaboração de diversos
atores da educação e torna-se um documento norteador para o Sistema
de Ensino do Distrito Federal” (DISTRITO FEDERAL, 2022a, p. 14).
       O principal objetivo do percurso de elaboração do Currículo do NEM
no DF foi torná-lo “instrumento promotor da inclusão, dos valores
democráticos e sustentáveis, do protagonismo juvenil e do uso consciente
e produtivo das novas tecnologias, concebido para ressignificar os
processos de ensino e de aprendizagem.” (DISTRITO FEDERAL, 2022a, p. 14)

 3.2 Matriz Curricular do NEM na SEEDF

     A elaboração da matriz curricular do NEM ocorreu em 2019. Sua
implantação começou em 2020, em 5 (cinco) unidades escolares-piloto,
ampliando, em 2021, para mais 7 (sete), totalizando 12 (doze) unidades
escolares-piloto.
     Com a experiência da implantação nas unidades escolares-piloto, a
SEEDF implementou a matriz nas 1ª séries do NEM diurno em 2022 e
definiu a implementação do NEM noturno para 2023. Assim, até o ano de
2024 todas as séries do NEM diurno no DF estarão em conformidade com
a nova matriz, enquanto o NEM noturno finalizará a implementação em
2025.
    O regime de matrícula do NEM é anual, com oferta semestral,
organizada em duas fases: Fase 1 (1ª e 2ª séries) e Fase 2 (3ª série),
conforme a Figura 11:
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1ª série

1º semestre

FASE 1

FASE 2

2ª série 3ª série

2º semestre

3º semestre

4º semestre

5º semestre

6º semestre
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Fonte: Elaboração própria..

Figura 11 -  Fases do NEM na SEEDF

      A matriz curricular é dividida em 4 partes que se complementam no
âmbito da arquitetura do NEM no DF:

Parte 2A: Itinerários Formativos por Áreas de
Conhecimento - IFAC
Parte 2B; Itinerário de Formação Técnica e
Profissional - IFTP

Parte 1 : Formação Geral Básica - FGB

Parte 2 : Itinerários Formativos - IF

 
Parte 3 : Itinerário Integrador do EMTI  

Parte 4 : Atividades Complementares - AC.

      A seguir, apresenta-se a Matriz Curricular do NEM no DF
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Tabela  11 -  Matriz Curricular do NEM DF
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Fonte: Elaborada própria..
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Fonte: Elaborada própria..
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Fonte: Elaborada própria..
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          Para que a carga horária da FGB contemple todos os componentes
curriculares com, no mínimo, duas horas-aula semanais, foram
organizadas as Oferta A e Oferta B, ofertadas de forma simultânea e
por semestre a dois grupos distintos de estudantes, de forma a garantir
a qualidade pedagógica nos processos de ensino e de aprendizagem e o
cumprimento da carga horária docente:

componentes curriculares da FGB: Química, Física,
Biologia (Ciências da Natureza), e Arte (Linguagens e
suas Tecnologias);
unidade curricular dos IF - Língua Espanhola.

componentes curriculares da FGB: História, Geografia,
Sociologia e Filosofia (Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas) e Língua Inglesa (Linguagens e suas
Tecnologias).

Oferta A - a partir do 1º semestre:

 
Oferta B - a partir do 1º semestre:

         Ressalta-se que os componentes Curriculares da Área de Linguagens
e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Educação Física) e da Área de
Matemática e suas Tecnologias (Matemática) são ofertados durante todos
os 6 (seis) semestres para ambas as ofertas.
        As unidades curriculares dos IF estão organizadas em quatro formas:

Língua Espanhola: unidade curricular obrigatória.

Projeto de Vida: unidade curricular obrigatória para
orientação do percurso formativo do estudante.

Eletivas: unidades curriculares de escolha do estudante para
ampliação e aprofundamento das aprendizagens e/ou
Projetos Interventivos, que são para atendimento às
necessidades pedagógicas dos estudantes.

Trilhas de Aprendizagem: conjunto de unidades curriculares
planejadas de forma a caracterizar a área(s) de
aprofundamento do estudante. 

          Ao ingressar em uma das ofertas, o estudante nela permanecerá
até concluir a etapa, exceto nos casos em que for retido por infrequência,
quando exceder a 25% de faltas do cômputo geral de horas letivas por
série  ou se houver diminuição do quantitativo total de 2 (duas) turmas
para apenas 1 (uma) no semestre seguinte.
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        Para a oferta das unidades curriculares dos IF, observa-se a carga
horária de cada docente e a quantidade de espaços pedagógicos na
unidade escolar (salas de aula, laboratórios, auditório, biblioteca, salas
multiuso, entre outros espaços viáveis para o desenvolvimento de
atividades pedagógicas). 
        Destaca-se que a enturmação se dará por oferta (A ou B) na FGB e
que, nos IF e EMTI, o agrupamento de estudantes se dará por unidade
curricular.
        Os IF têm carga horária mínima de 1.300 horas e estão organizados
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, contemplando as
4 (quatro) áreas do conhecimento (IFAC), o IFTP e o IFI. 
     Dessa maneira, para formar as turmas nos IF (Projeto de Vida +
Eletivas e/ou Projetos Interventivos), observa-se a distribuição entre FGB
e IF no horário escolar semanal, conforme possibilidades a seguir: 

Possibilidades de distribuição da FGB e dos IF 

Exemplo 1

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

FGB 
Ofertas A e B

 
IF

FGB 
Ofertas A e B

 
IF

FGB 
Ofertas A e B

Tabela  12 - Possibilidades de distribuição da FGB e dos IF por tipo de oferta 
no horário escolar semanal

Exemplo 2

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

FGB 
Ofertas A e B

 

FGB 
Ofertas A e B

IF
FGB 

Ofertas A e B
IF

Fonte: Elaborada própria..
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3.2.1.  Atividades Complementares

     A carga horária das atividades complementares não compõe o total
mínimo de 3000 horas da arquitetura pedagógica do NEM.
     As atividades complementares do NEM no DF estão fundamentadas de
acordo com os §12, §13 e §14 do Art. 17 da Resolução nº 3/2018 CNE que
dispõem que:

§ 12. Para efeito de cumprimento das exigências
curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino
podem estabelecer critérios para que atividades
realizadas por seus estudantes em outras instituições,
nacionais ou estrangeiras, sejam avaliadas e reconhecidas
como parte da carga horária do ensino médio, tanto da
formação geral básica quanto dos itinerários formativos. 
§ 13. As atividades realizadas pelos estudantes,
consideradas parte da carga horária do ensino médio,
podem ser aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho
supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de
campo, iniciação científica, aprendizagem profissional,
participação em trabalhos voluntários e demais
atividades com intencionalidade pedagógica orientadas
pelos docentes, assim como podem ser realizadas na
forma presencial – mediada ou não por tecnologia – ou a
distância, inclusive mediante regime de parceria com
instituições previamente credenciadas pelo sistema de
ensino. 
§ 14. As atividades referidas no § 13 devem ter carga
horária específica de acordo com critérios previamente
definidos pela instituição ou rede de ensino, observadas
as normas dos sistemas de ensino e podem ser
contabilizadas como certificações complementares e
constar do histórico escolar do estudante. (BRASIL, 2018,
p. 11).

     Na rede pública de ensino do DF, atualmente, há as seguintes formas de
atividades complementares:

Para as atividades realizadas nos Centros Interescolares de
Línguas - CIL, a carga horária complementar será acrescida
no histórico do estudante.

Para as atividades realizadas no Centro Interescolar de
Esportes CIEF, a carga horária complementar será acrescida
no histórico do estudante.

Para as atividades realizadas no Centro de Iniciação
Desportiva - CID, a carga horária complementar será
acrescida no histórico do estudante.
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Para as atividades realizadas nas Escolas de Natureza
Especial da rede pública de ensino, a carga horária
complementar será acrescida no histórico do estudante.

Para as atividades realizadas nas Salas de Recursos
Específicas/Altas Habilidades/Superdotação, a carga horária
complementar será acrescida no histórico do estudante.

Para as atividades realizadas como trabalho voluntário, a
carga horária complementar será acrescida no histórico do
estudante, conforme legislação vigente.

     Para a validação das atividades realizadas como trabalho voluntário
complementares, deverá ser apresentada documentação comprobatória.

3.2.2  Avaliação para as Aprendizagens no NEM DF

     O NEM possui especificidades quanto à estrutura, organização e
implantação, impactando diretamente o seu processo avaliativo de forma
contínua e formativa. A SEEDF, a partir dessa demanda, elaborou o
“Caderno Orientador Avaliação para as Aprendizagens Novo Ensino Médio
Rede Pública de ensino do Distrito Federal” que, entre outras orientações
para a rede, dispõe que:

Na FGB, o professor aborda conhecimentos, habilidades e
competências próprias das diferentes Áreas do
Conhecimento, conforme previstas pela Base Nacional
Comum Curricular - BNCC: Linguagens e suas Tecnologias
(Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua
Portuguesa); Matemática; Ciências da Natureza (Biologia,
Física e Química); e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
(História, Geografia, Sociologia e Filosofia). 

Por sua vez, os IF são compostos por unidades
curriculares - Eletivas e Trilhas de Aprendizagem - que
buscam aproximar os estudantes de situações complexas
do mundo contemporâneo, em prol da construção de seu
Projeto de Vida, bem como do caminho escolhido por eles,
de forma orientada, para o desenvolvimento de seus
objetivos de aprendizagem. (DISTRITO FEDERAL, 2022, p.
11).

    O NEM no Distrito Federal também estrutura-se em duas fases, de
forma que:
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3.2.3.  Estratégia de Matrícula e Oferta Educacional

     A matrícula no Ensino Médio ocorre em regime anual, com oferta
semestral, conforme apresentado na Tabela 13. Esclarece-se que, a
depender da oferta, a quantidade de carga horária varia no semestre.

        A enturmação na FGB e no IFLE ocorre nos componentes curriculares
obrigatórios a serem integralizados pelos estudantes até o final da etapa,
ou seja, 3ª série, Fase 2.
       Os estudantes são agrupados conforme eletividade nos IF (IFAC, IFTP
e IFI), com obrigatoriedade da Unidade Curricular Projeto de Vida. 
         Explicita-se que os estudantes cursam:

A divisão em Fases busca contemplar o período de
adaptação do estudante à nova etapa da Educação
Básica, possibilitando acolhimento e compreensão quanto
às diferenças na organização do trabalho pedagógico na
FGB e nos IF, bem como quanto ao seu envolvimento para
a construção do seu Projeto de Vida. (DISTRITO FEDERAL,
2022, p. 12)

Tabela  13 - Estratégia de Matrícula

Ensino Médio 3.000 horas

Organização
curricular

Fase 1 Fase 2

1ª Série  3ª Série

1º
Semestre

2º
Semestre

3º
Semestre

4º
Semestre

5º
Semestre

6º
Semestre

500h 500h 500h 500h 500h 500h

FGB 266h40 300h 266h40 300h 266h40 300h

IF 233h20 200h 233h20 200h 233h20 200h

Fonte: Elaborada própria..
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1.FGB obrigatória sem escolha dos estudantes
      Componentes curriculares das Áreas do Conhecimento: 

    

2. Unidade Curricular do IFLE
       Língua Espanhola, enturmação obrigatória conforme FGB.

3. Unidades curriculares dos IFAC 
        Projeto de Vida, agrupamento obrigatório conforme eletividade.
        Unidades Curriculares obrigatórias com eletividade: 
          

4. Unidades curriculares do IFTP
       Projeto de Vida, agrupamento obrigatório conforme eletividade.
       Unidades Curriculares obrigatórias conforme Plano de Curso. 

5. Unidades curriculares do IFI
   Projetos pedagógicos de Matemática e de Língua Portuguesa,
obrigatórios.
        Formação de Hábitos Individual e Social, obrigatória.
        Unidades Curriculares Flexíveis conforme eletividade:
         

Linguagens e suas Tecnologias: Arte; Educação Física; Língua 
 Inglesa e Língua Portuguesa. 
Matemática e suas Tecnologias: Matemática. 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia; Física e
Química. 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Filosofia; Geografia;
História e Sociologia.

 

Eletivas Orientadas.
Trilhas de Aprendizagem.
 Projetos Interventivos.

Projetos Pedagógicos.
Projetos Integradores.
Projetos Interventivos.
Oficinas de ensino.
Clubes.
Laboratórios.
Observatórios.
Incubadoras.
Núcleos de pesquisas e práticas.
Aprofundamento em Projeto de Vida.
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       Agrupamento dos estudantes nos Itinerários Formativos 

Na Unidade Curricular Projeto de Vida, o agrupamento é obrigatório e
ocorre em todos os semestres.

As unidades curriculares eletivas orientadas são ofertadas pela
unidade escolar, conforme disponibilidade de espaços físicos e
Catálogo de Eletivas. O agrupamento dos estudantes é realizado de
acordo com suas escolhas, suas necessidades pedagógicas e seu
projeto de vida. 

       Enturmação dos estudantes na Formação Geral Básica - FGB

Organização em Oferta A e Oferta B. 

Nos componentes curriculares Língua Portuguesa, Educação Física e
Matemática, a enturmação dos estudantes ocorre em todos os
semestres em ambas as ofertas. 

Na Oferta A, os estudantes cursam os componentes curriculares: Arte,
Biologia, Física, Química e IFLE nos semestres ímpares e os
componentes curriculares: Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História
e Sociologia nos semestres pares.

Na Oferta B, os estudantes cursam os componentes curriculares:
Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História e Sociologia nos semestres
ímpares e os componentes curriculares: Arte, Biologia, Física, Química
e IFLE nos semestres pares.

As turmas da FGB devem ser planejadas em números pares e estar no
mesmo turno. 

Nos casos em que o número de turmas é ímpar, a unidade escolar deve
optar por deixar a Oferta A com número ímpar de turmas e a Oferta
B com número par. 

Para os casos onde ocorre a formação de uma única turma no
semestre, a unidade escolar deve optar pela Oferta A para
enturmação dos estudantes. 

Os estudantes enturmados em uma das Ofertas devem prosseguir
nela até a conclusão do Novo Ensino Médio.
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Cada Unidade Curricular Eletiva é ofertada em 2 (duas) horas-aula
semanais durante um semestre letivo. 

Nos Projetos Interventivos, o agrupamento dos estudantes é
condicionado à análise de desempenho realizada pelo conselho de
classe.

Nas Trilhas de Aprendizagem, o agrupamento dos estudantes ocorre a
partir do 1° semestre no IFTP, e a partir do 3º semestre no IFAC, a
partir das escolhas dos estudantes.

O estudante pode se matricular em até 2 (duas) trilhas concomitantes,
com a possibilidade de mudança de trilha até o momento de matrícula
no 5º semestre letivo, com exceção do IFTP.

Os agrupamentos dos IFAC ocorrem sempre no mesmo turno de aulas.

Os agrupamentos do IFTP ocorrem no mesmo turno de aulas, salvo
casos excepcionais que deverão ser justificados pela unidade escolar
para autorização dos setores administrativos da SEEDF. 

No 1º (primeiro) semestre e no 2º (segundo) semestre, o estudante é
agrupado em 5 unidades curriculares eletivas, a depender da
quantidade de Projetos Interventivos em que estiver necessitando. 

Do 3º (terceiro) ao 6º (sexto) semestre, o estudante é agrupado em 2
ou 3 unidades curriculares eletivas, a depender da quantidade de
Trilhas de Aprendizagens de sua escolha e de Projetos Interventivos
nos quais estiver necessitando ser agrupado.

         No ano de 2022, o NEM conta com 32.207 estudantes na 1ª série, em
todas as unidades que ofertam a etapa, 5.510 estudantes na 2ª série e 
 1.626 estudantes na 3ª série das unidades escolares-piloto, totalizando
39.343 estudantes, conforme iEducar.

      Faixa etária de atendimento no diurno 

14 a 18 anos, completos ou a completar até 31/03 do ano de matrícula
na 1ª série.
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        O atendimento no noturno é oferecido para estudantes com 18 anos,
completos ou a completar até 31/03 do ano de matrícula em qualquer série
do NEM. A organização das turmas e dos agrupamentos se dá com:

115 a 19 anos, completos ou a completar até 31/03 do ano de
matrícula na 2ª série.

16 a 20 anos, completos ou a completar até 31/03 do ano de matrícula
na 3ª série

Mínimo de 30, máximo de 45 estudantes para FGB.

Mínimo de 15, máximo de 50 estudantes para IF, dependendo do espaço
pedagógico disponível.

3.2.4.  Educação Profissional e Tecnológica - EPT de Nível Médio

      A EPT é uma modalidade de Ensino da Educação Básica que perpassa
todos os níveis da educação nacional e está integrada às demais
modalidades de Educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da
cultura e da tecnologia. 
       É organizada por Eixos Tecnológicos, em consonância com a estrutura
sócio-ocupacional do trabalho e com as exigências da formação
profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e
normas vigentes. 
     Tem por finalidade precípua preparar o estudante de forma integral,
com a sua inserção e atuação no mundo do trabalho, incluindo o exercício
profissional e a melhor vivência em sociedade. 
      De acordo com a Resolução CNE/CP n.º 1, de 5 de janeiro de 2021, a
EPT de Nível Médio é desenvolvida nas formas integrada, concomitante e
subsequente ao EM: 

Integrada: Ofertada somente a quem já tenha
concluído o Ensino Fundamental, com matrícula única
na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante 
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Integrada: Ofertada somente a quem já tenha
concluído o Ensino Fundamental, com matrícula única
na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante
à habilitação profissional técnica de nível médio ao
mesmo tempo em que conclui a última etapa da
Educação Básica.

Concomitante: Ofertada a quem ingressa no EM, ou a
quem já o está cursando, efetuando-se matrículas
distintas para cada curso, aproveitando
oportunidades educacionais disponíveis, seja em
unidades de ensino da mesma instituição ou em
instituições distintas de ensino.

Concomitante-Intercomplementar: Concomitante na
forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente
em distintas instituições educacionais, mas integrada
no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo
de intercomplementaridade, para execução de projeto
pedagógico unificado.

Subsequente: Desenvolvida em cursos destinados
exclusivamente a quem já tenha concluído o EM.
(BRASIL, 2021)

à habilitação profissional técnica de nível médio ao
mesmo tempo em que conclui a última etapa da
Educação Básica.

       O EM é a etapa da Educação Básica que permite ao estudante pensar
suas escolhas e sua inserção no mundo do trabalho, para a fase adulta, de
acordo com as orientações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do
Ministério da Educação - MEC.
    O Itinerário de Formação Técnica e Profissional - IFTP pode ser
ofertado de forma Integrada e Concomitante nas Instituições Parceiras
Internas e Externas, conforme demonstrado no Caderno Orientador do
Itinerário de Formação Técnica e Profissional.

3.2.5.  Itinerário Formativo Integrador - IFI

     O Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI foi instituído em âmbito
nacional pela Lei Federal nº 13.415, de fevereiro de 2017, e regulamentado
pelas Portarias nº 727, de 13 de junho de 2017, e nº 2.116, de 06 de
dezembro de 2019, do Ministério da Educação (MEC). 
       No âmbito do DF, o EMTI foi instituído pela Lei Distrital nº 6.036, de 21
de dezembro de 2017, e regulamentado pela Portaria nº 393, de 13 de
dezembro  de  2018,  da  SEEDF,  pelo Parecer nº 208/2017 do Conselho de  
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     Educação do Distrito Federal - CEDF e pelas Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas unidades escolares da
rede pública de ensino do DF, e por Caderno de orientações para elaboração
do Itinerário Formativo Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral.
        O EMTI tem como concepção pedagógica a formação integral e integrada
dos estudantes em suas dimensões: cognitiva, física, social, emocional e
cultural. Essas dimensões são desenvolvidas por meio de ações educativas que
preconizam o protagonismo, a autonomia, inovação, tecnologia, o projeto de
vida e o mundo do trabalho.  
   Contempla, ainda, ações que abrangem aprendizagens significativas,
metodologias ativas e participativas e ampliam as oportunidades educacionais
dos estudantes com objetivo de reduzir a evasão, a reprovação e a
incompatibilidade idade-série.
   Sua organização pedagógica articula as Áreas do Conhecimento, as
Competências Gerais da BNCC, os objetivos de aprendizagem do Currículo em
Movimento do Novo Ensino Médio, os Eixos Estruturantes do IF (mediação,
iniciação científica, empreendedorismo e criatividade) e a inovação e
tecnologia.
       Nesse sentido, a organização curricular do NEMTI ocorre por meio de
Matriz Curricular aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal -
CEDF, por meio Parecer nº 1/2022 e composta pela FGB, os IF (IFLE, IFAC e/ou
IFTP) e o IFI. 
   O IFI é organizado em unidades curriculares: Projetos Pedagógicos de
Matemática, Projetos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Formação de
Hábitos Individual e Social (FHIS) e em unidades curriculares flexíveis: Projetos
Pedagógicos, Projetos Integradores, Projetos Interventivos, Oficinas de ensino,
Clubes, Laboratórios, Observatórios, Incubadoras, Núcleos de pesquisas e
práticas ou Aprofundamento em Projeto de Vida, os quais articulam-se com os
interesses, as vocações e as escolhas dos estudantes. 
     O IFI é realizado, no mínimo, em 3 dias por semana, contabilizando 9 horas
diárias, totalizando 4.560 horas organizadas de forma a considerar as
escolhas e as expectativas dos jovens, bem como os espaços pedagógicos
disponíveis na unidade escolar. Para conclusão dessa etapa, o estudante
deverá cursar, com desempenho suficiente, 75% de presença da carga horária
no ano letivo
      A carga horária do IFI totaliza 1.560 horas, distribuídas em 1.440 horas-
aulas de 50min e 360 horas-aulas de 60min, referendada pelo Parecer nº
01/2022 do CEDF. 
       Compõe o IFI:

A Formação de Hábitos Individual e Social, sendo a hora-aula
equivalente a 60 minutos cada, é obrigatória e corresponde a
1 hora-aula por dia de atendimento integral.
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Os Projetos Pedagógicos de Língua Portuguesa e os Projetos
Pedagógicos de Matemática correspondem, respectivamente,
a 2 horas-aula e 3 horas-aula de 50min.

As Unidades Curriculares Flexíveis podem ser ofertadas por:
Projetos Pedagógicos, Projetos Integradores, Oficinas de
Ensino, Clubes, Laboratórios, Observatório, Incubadora,
Núcleos de Pesquisas e Práticas ou Aprofundamento em
Projeto de Vida.

As Unidades Curriculares Flexíveis nas unidades escolares
integradas à Educação Profissional são equivalentes às
unidades curriculares do IFTP.

      A Formação de Hábitos Individual e Social - FHIS deve ser conduzida
durante o período de almoço dos estudantes e tem por objetivos:

desenvolver relações interpessoais nos espaços e contextos
coletivos.

oportunizar a formação integral do estudante a partir da
realização de ações pedagógicas conforme orientações do
Caderno de orientações para elaboração do Itinerário
Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral.

      As ações pedagógicas do FHIS devem contemplar seguintes os
objetivos de aprendizagem:

Participar, interagir e tomar decisões de maneira crítica, consciente e eficaz
nas ações educativas coletivas.

 Desenvolver o protagonismo por meio das escutas e desenvolvimento de
ações que contextualizam suas trajetórias e oportunize e a sua percepção
como agente de mudança em si, na escola, na comunidade e na vida.

Participar e criar ações educativas que utilizam diferentes abordagens e
novas experiências intelectuais, culturais, estéticas, físicas, sociais,
emocionais, inovadoras e voltadas à sustentabilidade, ao mundo do trabalho,
à saúde e às mídias digitais.
FHIS04 - Compreender os fenômenos sociais, culturais e do ambiente em
relação aos alimentos e a nutrição para que possam proporcionar escolhas
alimentares conscientes e sustentáveis. 

59



47

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

      As Unidades Curriculares Flexíveis são definidas como ações pedagógicas
pensadas para responder aos interesses, às aspirações e às necessidades
dos estudantes de cada unidade escolar.
       A intencionalidade pedagógica docente tem o intuito de oportunizar aos
estudantes do EMTI processos de aprendizagens inovadores que viabilizam a
compreensão, inserção e intervenção no mundo atendendo aos seus projetos
de vida. 
       Diante disso, as Unidades Curriculares Flexíveis podem ser ofertadas sob
diversas maneiras:

Projetos Pedagógicos/Projetos Integradores: Unidade Curricular
que tem como objetivo tornar a aprendizagem mais concreta ao
explicitar a ligação entre áreas do conhecimento e eixos
estruturantes, conectando estudantes a situações vivenciadas
por eles em suas comunidades. Devem contextualizar a relação
de ensino e aprendizagem, permitindo que os objetivos de
aprendizagem atingidos ao longo da realização dos projetos
façam sentido para o estudante.

Clubes: Unidade curricular destinada à prática do protagonismo
juvenil, que objetiva o desenvolvimento da autonomia e da
capacidade de organização e gestão. Os Clubes são organizados
a partir dos interesses dos estudantes e podem possuir
finalidades educacionais, culturais, cívicas, esportivas e sociais.

Laboratórios: Unidade Curricular que visa à realização de
experiências, investigações e vivências dos conhecimentos de
determinadas áreas científicas. Os laboratórios são momentos
de experimentação, descobertas e conexão da teoria com a
prática, devem ser o elo entre o abstrato e o concreto. 

Observatórios: Unidade Curricular constituída em função de
problemáticas específicas, visando produzir informações para
ação. Por meio deles, busca-se realizar observações, estudos,
análises, propostas e soluções que contribuam de maneira
efetiva para a mobilização da comunidade em relação a questões
de relevância social. As ações nos Observatórios envolvem o
trabalho coletivo, múltiplos olhares para a realidade e a
sistematização de conhecimentos, por meio do protagonismo
juvenil.

Incubadora: Unidade Curricular que objetiva estimular e difundir a
cultura empreendedora e ser alternativa de criação e
desenvolvimento de ideias potencialmente inovadoras,
estabelecendo contato com a cultura e os procedimentos
relacionados à inovação tecnológica.
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Núcleo de Pesquisas e Práticas: Unidade Curricular que visa à
articulação de saberes de diversas áreas do conhecimento em
torno de problemáticas e temas de pesquisa ou de intervenção,
propiciando ao estudante o contato com a iniciação científica.
Trata-se da adoção da pesquisa como princípio pedagógico.

Aprofundamento em Projeto de Vida: Unidade Curricular que visa
aprofundar o trabalho com Projeto de Vida, em suas quatro
dimensões: pessoal, social, profissional e organização,
planejamento e acompanhamento. 

  Desenho do IFI a partir dos Diagnósticos 

     A unidade escolar ofertante do NEMTI realizará no final de cada ano
letivo, nas unidades escolares que ofertam o 9º ano, um diagnóstico com o
objetivo de construir mapa de interesses e vocações dos estudantes para
fundamentar a construção das Unidades Curriculares Flexíveis. Esse
diagnóstico é realizado pelos Orientadores Educacionais e pelos gestores
das unidades escolares.
    Os mapeamentos são construídos a partir das análises dos espaços
pedagógicos, dos parceiros circunvizinhos do espaço escolar e dos arranjos
produtivos da região geográfica na qual a unidade escolar está inserida.
    A enturmação no IFI deve considerar as escolhas dos estudantes, os
diagnósticos, os espaços pedagógicos das unidades escolares e conforme
legislação vigente. 
   Ressalta-se que os estudantes matriculados no NEMTI deverão ser
cadastrados no INEP e no Censo Escolar do DF para fins de fomento desta
oferta na etapa.
   Os professores deverão elaborar Plano de Trabalho Pedagógico em
consonância com as orientações contidas no Caderno de orientações para
elaboração do Itinerário Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral.
     A avaliação dos estudantes a ser realizada pelo professor e pela equipe
pedagógica das unidades escolares que ofertam o NEMTI deve assumir
caráter processual, formativo e participativo, assim como ser diagnóstica e
contínua.
    Para subsidiar o processo avaliativo, as unidades escolares têm como
parâmetro  as  determinações  da  Lei de  Diretrizes  e  Bases da Educação –
LDB, o Caderno Orientador - Avaliação para as aprendizagens - Novo Ensino
Médio - Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e o Currículo em
Movimento do Novo Ensino Médio da SEEDF. 
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 Atuação dos Docentes e Coordenadores do EMTI

       Os docentes para atuarem no IFI poderão ser do quadro de efetivos ou
professores substitutos contratados temporariamente e terão que participar
do processo de concessão de aptidão, por meio de portaria própria publicada
em Diário Oficial pela SEEDF.
        Cada unidade escolar que oferta NEMTI terá um Coordenador exclusivo
de 40 horas.

Metodologia de Acompanhamento do processo de implementação do IFI

Realização de encontros formativos on-line e presencial entre os níveis
central, intermediário e local.

Encaminhamento de formulários via google forms para coleta de dados.

Visitas técnicas pedagógicas às unidades escolares.

Encontros de monitoramento com os coordenadores pedagógicos
locais das unidades escolares que ofertam o NEMTI.

Elaboração de relatórios semestrais sobre o processo de
implementação do IFI, abordando os principais desafios e as soluções.

Acompanhamento da formação continuada dos profissionais da
educação.

Apresentação dos relatórios às unidades escolares, às CRE, às
Subsecretarias e aos consultores do CONSED e do MEC.

3.2.6 Educação Inclusiva

       A SEEDF, com base na concepção da Educação Inclusiva, a qual tem
como objetivo garantir o direito de todos à educação e pressupõe a
igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças para todos os
estudantes, oferta a Educação Especial e desenvolve o acompanhamento
aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos - TFE.
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3.2.6.1 Educação Especial

     Todas as unidades escolares da rede pública de ensino do DF são
inclusivas, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. O objetivo é garantir o acesso, a
participação e as condições adequadas de aprendizagem ao público-alvo da
Educação Especial-PAEE: pessoa com deficiência, transtorno do espectro
autista e altas habilidades/superdotação. 
     Nesse sentido, de acordo com a legislação vigente, a SEEDF está
comprometida a favorecer a cada estudante uma educação de qualidade,
que reconheça e respeite as diferenças e responda a cada um de acordo
com suas potencialidades e necessidades.
         A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com deficiência estabelece, no que concerne ao direito à
educação:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar,
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a
vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a
garantir condições de acesso, permanência, participação
e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e
promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado, assim como os demais serviços
e adaptações razoáveis, para atender às características
dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno
acesso ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;
(BRASIL, 2015)

     No Distrito Federal, a Resolução CEDF nº 1, de 28 de março de 2017,
quanto às normas para a Educação Especial no Sistema de Ensino do Distrito
Federal, estabelece:

Art. 1º A educação especial constitui direito da pessoa
com deficiência e com altas habilidades ou superdotação,
em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, de
forma a desenvolver suas habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais.

      O Atendimento Educacional Especializado é ofertado ao PAEE nas salas
de recursos generalistas e específicas e tem a função de identificar,
elaborar e organizar recursos pedagógicos que garantam a participação
plena desses estudantes.
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3.2.6.2 Transtornos Funcionais Específicos

      A Portaria nº 414, de 03 de maio de 2022, que dispõe sobre os critérios
de funcionamento do Programa de Atendimento aos Estudantes com
Transtornos Funcionais Específicos na rede pública de ensino do DF,
estabelece que TFE são alterações da aprendizagem e/ou do comportamento
decorrentes do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH,
Dislexia, Dislalia, Disgrafia, Discalculia, Disortografia, Transtorno Opositor
Desafiador - TOD, Transtorno de Conduta - TC e Transtorno do
Processamento Auditivo Central - TPAC.
      A organização do trabalho pedagógico deve privilegiar as especificidades
de cada estudante, garantindo o desenvolvimento e as aprendizagens por
meio de estratégias pedagógicas diversificadas e específicas para os
desafios de escolarização apresentados.
     A nova arquitetura do Ensino Médio potencializa a atuação dos Serviços
de Apoio (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Orientação
Educacional e Sala de Recursos) na unidade escolar, pois permite ação
institucional e transversal, perpassando os espaços e tempos de formação
do estudante e do professor.
    A articulação desses serviços promove o desenvolvimento de ações e
projetos para a inclusão de todos os envolvidos no contexto escolar, em
particular daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais.
      Dessa forma, incluem-se ações que assegurem ao PAEE e TFE:

Articulação entre a SUBEB, SUBIN, SUGEP e SUPLAV, com vistas à
garantia de condições de acesso, permanência, participação e
aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de
acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena:

Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Sala de
Recursos Generalista e Específicas.
Adequação curricular, considerando os componentes
curriculares das Áreas de Conhecimento, as unidades
curriculares e trilhas de aprendizagem.
Adequação de Temporalidade/Temporalidade flexível aos
estudantes do Novo Ensino Médio, conforme Minuta de
Circular que se encontra em fase de revisão.
Disponibilização de Monitores e Educadores Sociais
Voluntários.
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA).
Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA).
Orientação Educacional.
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Levantamento de dados junto à SUPLAV sobre quantitativo de
estudantes PAEE e TFE no Novo Ensino Médio. 

Projeto de Transição dos estudantes PAEE e TFE, com base no
Caderno Orientador - TRANSIÇÃO ESCOLAR: trajetórias na Educação
Básica do Distrito Federal (2021).

A temática transição escolar ganhou espaço nas
discussões e nos estudos educacionais, especialmente
pela possibilidade de sua relação com a reprovação e com
a evasão, evidenciando a necessidade de ações que
viabilizem minimizar os possíveis impactos decorrentes da
transição entre as etapas e modalidades da
escolarização, bem como de outras formas de transição
que ocorrem no espaço escolar. (DISTRITO FEDERAL, 2021,
p. 6)

Elaboração de Orientações em conjunto com os profissionais que
atuam em unidades escolares que ofertam Ensino Médio e com os
Serviços de Apoio nas Coordenações Regionais de Ensino/Unidades
Regionais de Educação Básica.

Parceria com a EAPE para realizar encontros formativos que
fomentem a reflexão sobre aprendizagem e avaliação na perspectiva
da educação inclusiva.

      Essas ações visam, em seu conjunto, monitorar, acompanhar e
garantir educação equitativa aos estudantes PAEE e TFE.

 3.3 A Conclusão do Ensino Médio

        Ao final das três séries do Ensino Médio, será certificado o estudante
que completar a carga horária mínima de 3.000 horas, com rendimento e
frequência comprovados na FGB e nos IF.
         A conclusão do Ensino Médio para os estudantes que cursaram o IFTP
se dará de acordo com a legislação vigente. Os diplomas da Educação
Profissional Técnica de nível médio e os certificados de Ensino Médio ou de
exames equivalentes serão emitidos por instituições educacionais do Sistema
de Ensino do Distrito Federal.
     As instituições parceiras deverão emitir certificado de Cursos de
Formação Inicial e Continuada - FIC, Qualificação Profissional, e/ou de Cursos
Técnicos de Nível Médio a serem encaminhados para a unidade escolar de
origem, com carga horária relacionada ao IFTP, a ser integralizada à carga
horária total do Novo Ensino Médio, conforme legislação vigente.
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4 FORMAÇÃO CONTINUADA
     A formação continuada tem o objetivo de integrar os profissionais da
educação da rede pública de ensino do DF à proposta do Novo Ensino Médio,
a fim de que se possa garantir qualificar os processos de ensino e de
aprendizagem, por meio de planejamentos referenciados no Currículo em
Movimento para o Novo Ensino Médio e na BNCC.
    A Frente de Trabalho de Formação Continuada definiu, no plano de
trabalho, as etapas de formação para os profissionais da educação atuantes
no EM (professores, gestores, coordenadores pedagógicos e técnicos das
secretarias escolares e das CRE), contemplando, na ementa formativa, a
nova configuração curricular (FGB e IF) e organizacional (regime anual, oferta
semestral, avaliação formativa).
    A formação continuada foca nas estratégias para implementação dos
objetivos de aprendizagem das áreas do conhecimento da FGB, bem como a
construção de unidades curriculares Eletivas, Projetos Interventivos, Projeto
de Vida e Trilhas de Aprendizagem para os IF.
       Diante disso, o Quadro, a seguir, descreve a formação continuada
voltada para o NEM de 2019 a 2022.

Ano Ações

2019

Planejamento de formação dos profissionais da educação - 2020-2024.
Formação Continuada voltada aos servidores da EAPE para atuarem como
multiplicadores.
Formação, em setembro de 2019, voltada para temáticas, como: metodologias
ativas, projeto de vida e protagonismo juvenil. A formação foi ministrada pelo Itaú
BBA e por servidores em exercício na DIEM/SUBEB, com o objetivo de formar
multiplicadores sobre as diversas temáticas do Novo Ensino Médio.
Formação STEAM. Realizada nos dias 18 e 19 de novembro de 2019, com objetivo de
fomentar a implantação de práticas inovadoras com abordagem integrada e
baseada em projetos.
Oficinas de projeto de Vida em 2019. Foram ofertadas com o objetivo de promover
experiências teórico-práticas inovadoras com abordagens e metodologias diversas,
preparando o professor para atuar, em 2020, com a unidade curricular de Projeto
de Vida 12 UEP.

Curso de Formação "Metodologias e estratégias para o Novo Ensino Médio”. A DIEM, em
parceria com a EAPE, realizou, no 2º semestre de 2019,  formação continuada para 252
professores que atuam nas 5 unidades escolares-piloto, com vistas à implementação
do NEM em 2020.

Quadro 4 - Formação para o NEM DF - Cursos Básico, Médio e Avançado.
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2020

Curso “Projeto de Vida: educar para o Século XXI. Foi realizado na EAPE, com carga
horária de 180h, de forma semipresencial e com aulas no turno de coordenação,
contemplou a certificação de 110 professores, possibilitando a aptidão, conforme
os critérios estabelecidos em portaria específica.
Curso Novo Ensino Médio: A DIEM e a EAPE realizaram no 2ª semestre de 2020,
dando continuidade ao Plano de formação.
Curso Novo Ensino médio (Básico) para os professores das 7 unidades escolares-
piloto que implementaram o Novo Ensino Médio integralmente em 2021.
Curso Novo Ensino médico (Avançado) para os professores das 7 unidades
escolares-piloto que implementaram o Novo Ensino Médio integralmente em 2020.

2021

Curso Novo Ensino Médio foi organizado em três fases:
Fase 1- de 05 a 30 de abril (30h)
Formação de formadores da EAPE (que formarão, em seguida, coordenadores
intermediários - UNIEB e UNIPLAT - professores, supervisores, coordenadores locais,
orientadores educacionais, secretários escolares e gestores)
Fase 2 - de 10 de maio a 18 de junho (60h)
Formação de formadores multiplicadores - média de dois coordenadores
intermediários por cada UNIEB e dois coordenadores locais por cada unidade escolar-
piloto.
Apresentação da proposta pedagógica e administrativa do Novo Ensino Médio, marcos
legais da reforma, BNCC e normativos do DF
Fase 3
1ª Etapa- de 21 de junho a 24 de setembro ( 90h)
2ª Etapa de 24 de setembro a 17 de dezembro (90h)
Formação de professores nas escolas ( pelos CI multiplicadores das UNIEB. Formação
de 592 secretários escolares e dois representantes de cada UNIPLAT: Escrituração,
estratégia de matrícula, modulação e planejamento do ano de 2022.
Curso Projeto de Vida: Educar para o Século XXI ( 2ª edição): possui carga horária de
180h e promove experiência teórico-práticas, com abordagens e metodologias
diversas para que o professor possa atuar com a unidade curricular de Projeto de
Vida, nas 12 UEP.
a) Formação de 50 professores das 12 unidades escolares-piloto para atuarem a
unidade curricular de Projeto de vida no ano letivo de 2021.
b) Formação de 160 professores das 80 unidades escolares que implementarão o Novo
Ensino Médio no ano letivo de 2022.
c) Formação de 130 orientadores educacionais para atuar no Projeto de Vida das 92
unidades escolares do EM

2022
Formação em Projeto de Vida, em parceria com a Subsecretaria de Formação
Continuada dos Profissionais de Educação
Formação para o Novo Ensino Médio - Cursos Básico, Médio e Avançado.

2023
Formação em Projeto de Vida, em parceria com a Subsecretaria de Formação
Continuada dos Profissionais de Educação.
Formação para o Novo Ensino Médio - Cursos Básico, Médio e Avançado.

2024
Formação em Projeto de Vida, em parceria com a Subsecretaria de Formação
Continuada dos Profissionais de Educação.
Formação para o Novo Ensino Médio - Cursos Básico, Médio e Avançado.

Fonte: Elaboração Própria.
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         A Estrutura Organizacional da SEEDF, para atender ao NEM, exige ações
intersetoriais articuladas com todas as unidades orgânicas, conforme Figura
11:

5 ESTRUTURA DA SEEDF

Figura 12 - Estrutura Organizacional da SEEDF

Fonte: Elaboração Própria.
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   No que tange às ações de alimentação escolar para atendimento da
demanda do NEM, a SEEDF estabelece para todos os estudantes
matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal a alimentação
escolar de acordo com o número de horas que o estudante permanece na
unidade escolar e em atividades extraclasse que fazem parte da plano
pedagógico estabelecido.
   Os cardápios da alimentação escolar são disponibilizados conforme o
atendimento da unidade escolar. 
  Os estudantes realizam até três refeições durante o período de
permanência na unidade escolar. São necessárias 20,4 mil toneladas de
alimentos perecíveis e não perecíveis para suprir a demanda anual.
     Considerando as peculiaridades nutricionais, sazonais e regionais, além da
quantidade necessária de proteínas, carboidratos, frutas e hortaliças para o
desenvolvimento e melhoria do desempenho escolar dos estudantes, os
cardápios são elaborados por nutricionistas e divulgados de acordo com a
distribuição de alimentos, com média de 35 dias letivos cada.
    Com perspectiva do total de cinco distribuições durante o exercício de
2019, sendo que o valor investido compreende R$ 84.219.445,92.

 5.1 Estrutura de Transporte

        Para o transporte dos estudantes, os ônibus percorrem em média 154 mil
quilômetros por dia, totalizando 3,3 milhões de quilômetros por mês. São
atendidos 57.811 estudantes diariamente.
     A frota à disposição da SEEDF conta com o total de 844 ônibus, sendo 134
da própria SEEDF e 844 motoristas, além dos 844 monitores. O valor investido
no programa de transporte escolar foi de R$ 126.611.569,76 em 2019,
incluindo o passe livre estudantil.
      Informa-se que atualmente o transporte escolar ofertado por esta Pasta
assiste aos estudante dos turnos matutino, vespertino, noturno, assim como
os estudantes do integral, com atendimento às etapas e modalidades
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial,
Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos, por
meio dos contratos entre a SEEDF e a Sociedade de Transportes Coletivos
de Brasília LTDA – TCB, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte
escolar de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal.
     Mais informações e detalhes sobre os contratos de transporte podem ser
verificados no Apêndice V.

 5.2 Estrutura de Alimentação Escolar 
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      A oferta de alimentação escolar atende às diretrizes estabelecidas na
Resolução nº 06, de 08 de maio de 2020, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, portanto os recursos disponibilizados
são de âmbito federal, com o percentual per capita por estudante e
contrapartida das entidades executoras (recursos do GDF). 
   Outras despesas com pessoal terceirizado, utensílios de cozinha,
equipamentos de cozinha e depósito só podem ser adquiridos com recursos
do GDF e não são precificados ou geridos pela Diretoria de Alimentação
Escolar e sim pelas áreas de contratos terceirizados e aquisição de bens e
utensílios no âmbito da SEDF. 
     No ano de 2022, foi aprovado na Lei Orçamentária Anual o valor de R$
118.494.834,25 (recurso federal e distrital) para compra exclusiva de gêneros
alimentícios a serem ofertados aos estudantes.
   Na 3ª distribuição de 2022, a Tabela 14 apresenta o número de estudantes
e refeições ofertadas para o Ensino Médio, bem como o custo da refeição
por modalidade de atendimento: 

         Em 2020, com o advento da pandemia COVID 19, adicionou-se a Bolsa
Alimentação ao repasse da alimentação, totalizando R$ 117.262.687,93.
    Há atualmente as seguintes modalidades de atendimento, que são
diferenciações do número de refeições que cada unidade escolar oferta:

1 refeição por turno;

2 refeições por turno;

3 refeições (integral);

4 refeições (PROEIT ou EMTI);

5 refeições (creches);

1 refeição EM Noturno;

1 refeição EJA Noturno;

Lanche Fácil. 
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Modalidade de
Atendimento

Estudantes Refeições por dia
Custo Médio da

refeição por Etapa

EM - 1 refeição 56.359 56.359 R$ 1,15

EM - 1 refeição
jantar

1.585 1.585 R$ 1,01

EM - 2 refeições-
refeição

complementar
1.172 2.344 R$ 2,22

EM - 3 refeição com
regular

3.769 11.307 R$ 2,44

EM - 3 refeição com
complementar

268 804 R$ 2,44

EM - 4 refeição
candanga com

regular
626 2.504 R$ 4,49

EM - 4 refeições 739 2.956 R$ 5,04

EM - lanche fácil 4.163 4.163 R$ 1,01

TOTAL 68.681 82.022
R$ 2,47 (em média

por refeição do EM)

Total 34 dias letivos  2.788.748  

Tabela  14  - Dados da Alimentação Estudantil SEEDF

Fonte: Diretoria de Alimentação Escolar - Gerência Planejamento, Acompanhamento e Oferta da
Alimentação Escolar da SEEDF

 5.3 Infraestrutura
          Os dados relativos à infraestrutura física dos espaços físicos da SEEDF
e ações de manutenção encontram-se no Apêndice II.
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 5.4 Estrutura Logística e Tecnológica
       O NEM apresenta diversas especificidades e demandas de tecnologias
digitais de informação e comunicação - TDIC. Para atendê-las, foram
utilizados diários provisórios em 2020 e 2021.
         A partir de 2022, houve a necessidade de implantar e implementar nova
plataforma que integre a arquitetura pedagógica do NEM, assim como
integrar os 24 sistemas existentes na SEEDF.
    O EducaDF Digital, hoje exclusivo para o NEM, foi implantado e
implementado às 92 unidades escolares com a formação dos secretários
escolares, professores, gestores escolares e estudantes.

Figura 13  - Educa DF Digital

Fonte: https://www.educadfdigital.se.df.gov.br/
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         A busca por potenciais parceiros tem se dado a partir da premissa de
que o NEM 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. 
      Seguindo essa perspectiva, as tratativas com parceiros (Defensoria
Pública do Distrito Federal – DPDF; Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios – MPDFT; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE/DF; Universidade de Brasília – UnB) avançaram no sentido
de apoiar o trabalho dos docentes das UEP do NEM, por meio da oferta de
cursos de formação, da disponibilização de materiais didático-pedagógicos, da
mentoria e do acompanhamento no decorrer do desenvolvimento das unidades
curriculares eletivas orientadas.
           Os parceiros promoveram formação continuada no primeiro semestre
do ano de 2021 para 546 (quinhentos e quarenta e seis) professores, conforme
detalhado a seguir: 

Defensoria Pública do Distrito Federal

Curso (1º módulo): A Construção Crítica da
Cidadania pela Educação em Direitos. N.º de
professores cursistas: 21

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Curso: Eletiva Orientada 1: NaMoral - Integridade,
Ética e Cidadania. N.º de professores cursistas: 11

SEBRAE

Curso: Educação Empreendedora para o Ensino
Médio.
N.º de professores cursistas: 69

6 ARTICULAÇÃO COM PARCEIROS LOCAIS 
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Universidade de Brasília
1. Curso: Meu Corpo Eu Cuido: Educação Sexual em Foco. N.º
de professores cursistas: 25

2. Curso: Ensino de Português como L2 para Surdos:
Itinerários para uma Prá-tica Docente Transformadora.
N.º de professores cursistas: 79

3. Curso: Cidade, Comunidade, Território. Projeto do coletivo
A quem pertence a cidade.
N.º de professores cursistas: 43

4. Curso: Criação e produção de objetos e eventos de
aprendizagem para me-todologias ativas, STEAM e baseadas
em arte.
N.º de professores cursistas: 28

5. Curso: O Método Científico e a Relação entre Ciências
Naturais e Religião. N.º de professores cursistas: 32
6. Curso: Literatura para criatividade e intervenção.
N.º de professores cursistas: 50

7. Curso: Escrita criativa e autoria: por uma nova metodologia
da escrita. N.º de professores cursistas: 60

8. Curso: Gamificação: a inclusão através de jogos.
N.º de professores cursistas: 70

9. Curso: Pensamento Computacional em processos criativos
de elaboração de projetos em metodologias ativas.
N.º de professores cursistas: 35

10. Curso: Sputnik: construindo percursos formativos em
Ciências da Natureza.
N.º de professores cursistas: 23

          Em 2022, houve continuidade das ações de formação continuada.
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          A Frente de Comunicação e Engajamento foi criada para informar as
mudanças decorrentes da implementação do NEM, criar engajamento para a
consciência estratégica, para o comprometimento de todos os servidores e
demais públicos envolvidos. 
           Os objetivos específicos são:

7 COMUNICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DA
COMUNIDADE ESCOLAR

Interligar todas as frentes de trabalho do CGI, recebendo e
socializando as ações internas.

Elaborar conteúdos para publicações (impressa, eletrônica e
audiovisual) sobre o Novo Ensino Médio.

Promover a organização e a divulgação de eventos/tarefas
do NEM e das Frentes de Trabalho do CGI.

Publicizar, juntamente à Frente de Trabalho Currículo,
organização do trabalho pedagógico e avaliação, o Novo
Currículo e o Guia de Avaliação.

Divulgar o processo de implementação do Novo Ensino Médio
para o ano de 2022.

Publicizar, juntamente à Frente de Trabalho de Formação
Continuada, os cursos referentes ao Novo Ensino Médio.

Publicizar, juntamente à Frente de Trabalho Gestão das
Parcerias, todos os cursos, todas as ações e vagas para
formação de eletivas oferecidas pelos parceiros da SEEDF
para o NEM. 
 

Objetivos do Plano de Comunicação da SEEDF

Informar os estudantes e a comunidade escolar acerca das
mudanças do Ensino Médio.

Mostrar as vantagens e as possibilidades do NEM.

Esclarecer as dúvidas quanto à arquitetura pedagógica do
NEM.
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Pesquisa no Instagram sobre conceito da campanha. 

Pesquisa no Instagram sobre as principais dúvidas. 

Publicação de dois vídeos nas redes sociais. 

Publicação de nove cards nas redes sociais (quatro
carrosséis esclarecendo dúvidas), gravação e publicação de
podcast.

Publicação de três matérias no site.

Envio de conteúdo e fonte para esclarecimento de dúvidas
da imprensa. 

Site com informações para estudantes.

Ações Realizadas

Ações Selo do Novo Ensino Médio Site: www.educacao.df.gov.br

Peças
Publicitárias

Site com os documentos e informações para o aluno.
Cards e stories: Principais mudanças.
Cards e Stories: Benefícios.
Vídeos dos alunos falando sobre como funciona.
Vídeos de como montar as escolhas/trilhas.
Vídeos dos alunos falando sobre projeto de vida.
Vídeo Novo bloco e agora?
Card pós férias.
Card, o que vem agora?
Card Mitos X Verdades
Interação com enquetes e perguntas e respostas.

Imprensa Matéria sobre o novo Ensino Médio e novas mudanças do DF.

Público-Alvo

Alunos das unidades escolares públicas do DF
De 14 a 20 anos (Ensino Médio)
Classe C, D, E

Pais e professores

Principal

Secundário

Mídias Internet InstagramTwitterFacebookYoutube)Internet (Site)

Frequência Vídeo: 1 por semanaCard: 1 por semanaStories: 3 por semanaTweets: 1 por dia

Quadro 5  - Comando Publicitário de Utilidade Pública

Fonte: Assessoria de Comunicação
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Ações Selo do Novo Ensino Médio Site: www.educacao.df.gov.br

Fevereiro/2023

1ª semana: Publicação de vídeo com os alunos: “Como funciona” + card,
stories e tweets “Principais mudanças”.2ª semana: Publicação de vídeos com
alunos: “Projeto de vida” + card, stories e tweets “Benefícios”.3ª semana:
Publicação de vídeo com alunos: “Como escolher sua trilha” + card, stories e
tweets “Mitos e Verdades”.Site: Inclusão das informações para gestores e
professores fica a depender do envio do material pela diretoria responsável.

Março/2023
1ª semana: Publicação de vídeo com alunos: “Novo bloco e agora?”2ª semana:
card, stories, tweets “pós-férias”3ª semana: card, stories, tweets “o que
vem agora?”

Avaliação é realizada de acordo com o retorno e comentários nas redes sociais e/ou enquetes.

Quadro 6 - Cronograma de ações para 2023

Fonte: Assessoria de Comunicação

77



47

Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

  
        De acordo com os princípios da Lei de Gestão Democrática (DISTRITO
FEDERAL, 2012), a construção das políticas educacionais é coletiva e deve
buscar a participação de toda a comunidade escolar, expresso também nas
atuais DCNEM, conforme disposto:

         Portanto, mediante a realização de estudos em grupos de trabalho -
GT, implementação de projetos-piloto e discussões em coordenações
pedagógicas, seminários, fóruns e audiências públicas, as decisões são
consolidadas em documentos normativos e em textos orientadores. 
           Em consonância com essa perspectiva, a nova arquitetura pedagógica
foi fruto de discussões promovidas e conduzidas pela equipe da DIEM a partir
de 2015, por ocasião do II Encontro do GT do Conselho Nacional de
Secretários de Educação, para a construção do substitutivo para o Projeto
de Lei n.º 6.840/2013, com visitas técnicas, participações em eventos, grupos
de estudo e seminários sobre o EM. 
     Para a pilotagem do NEM no DF, houve fóruns com estudantes e
professores das 14 (quatorze) CRE do em 2016, após a publicação da Medida
Provisória n.º 746, de 22 de setembro de 2016, que alterou aspectos da LDB
relacionados ao EM.
      Em 2018, após a conversão da referida medida provisória na Lei n.º
13.415, de 16 de fevereiro de 2017, a nova rodada de fóruns para
contribuições foi realizada com a comunidade escolar, em todas as CRE,
para apresentar e discutir a nova organização pedagógica e administrativa
para o Ensino Médio no DF.
       No ano de 2020, a SEEDF iniciou a implementação em cinco unidades
escolares-piloto do NEM, com novas adesões em 2021. Porém, com a
pandemia da COVID-19, houve apenas 7 (sete) novas adesões, com realização
de formação em larga escala de professores, diretores, orientadores e
supervisores educacionais.
      Nesse mesmo ano, a Frente de Comunicação e Engajamento do CGI
produziu materiais informativos que foram publicados no site da SEEDF.
    A Frente de Comunicação e Engajamento do CGI realizou, ainda,
transmissões  ao vivo nos canais oficiais com o intuito de divulgar, informar e 

8 MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e
na gestão democrática, a proposta pedagógica das
unidades escolares deve traduzir a proposta educativa
construída coletivamente, garantida a participação
efetiva da comunidade escolar e local, bem como a
permanente construção da identidade entre a escola e o
território no qual está inserida. (BRASIL, 1998).
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corrigir informações distorcidas sobre a Lei n.º 13.415/2017 e sobre a nova
organização do NEM no DF. 
       Demais ações de mobilização da comunidade escolar estão descritas no
Cronograma Geral da Implementação do NEM no Quadro 6, na página 88.
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9 MARCOS LEGAIS 

Marcos Federais

Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.

Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM), instituído pela Portaria
MEC n.º 649, de 10 de julho de 2018.

Resolução n.º 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM).

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Etapa do Ensino Médio,
instituída pela Resolução n.º 4, de 17 de dezembro de 2018.

Referenciais para elaboração dos IF, estabelecidos pela Portaria n.º 1.432,
de 28 de dezembro de 2018.

Portaria MEC nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019, que estabelece novas
diretrizes, novos parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às
unidades escolares de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, em
conformidade com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017;

Resolução nº 1 de 05 de janeiro de 2021, que  define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.

Marcos Distritais

Resolução n.º 2/2020 - CEDF, alterada pela Resolução n.º 1/2021-CEDF,
republicada no DODF n.º 49 de 15 de março de 2021. Estabelece normas e
diretrizes para a educação básica no sistema de ensino do Distrito Federal.

Parecer nº 112/2022-CEDF. Aprova o Currículo em Movimento do Novo
Ensino Médio da rede pública de ensino do Distrito Federal; e dá outras
providências.
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Parecer nº 001/2022-CEDF. Valida o Plano de Implementação do Novo
Ensino Médio da rede pública de ensino do Distrito Federal; aprova o
Quadro-Resumo da Matriz Curricular do Novo Ensino Médio. 

Portaria nº 507, de 30 de dezembro de 2020 – Aprova o Currículo em
Movimento do Novo Ensino Médio da rede pública de ensino do Distrito
Federal.

Portaria nº 93, de 3 de março de 2021 – Altera a Portaria nº 21, de 4 de
fevereiro de 2020, e autoriza a implementação do Novo Ensino Médio no
DF, por meio de Projeto-Piloto, em unidades escolares da Rede Pública de
Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do
Distrito Federal (2014).

Portaria nº 708, de 15 de julho de 2022 - Dispõe sobre as atribuições das
Subsecretarias, referentes ao Novo Ensino Médio, no âmbito da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal e institui o Comitê Gestor
Intersetorial, em consonância com a Portaria MEC nº 649, de 10 de julho de
2018, e a Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018 

Portaria nº 744, de 28 de julho de 2022 - Dispõe sobre a indicação dos
membros do Comitê Gestor Intersetorial referente ao Novo Ensino Médio -
CGI/NEM, instituído pela Portaria nº 708, de 15 de julho de 2022. 

Portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, que institui o Programa de
Fomento à Implementação de unidades escolares em Tempo Integral,
criada pela Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016.

Portaria n° 727, de 13 de junho de 2017, que estabelece novas diretrizes,
novos parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às unidades
escolares de Ensino Médio em Tempo Integral, em conformidade com a Lei
nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

Portaria nº 2.116, de 6 de dezembro de 2019, que estabelece novas
diretrizes, novos parâmetros e critérios para o Programa de Fomento às
unidades escolares de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), em
conformidade com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 
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Portaria Nº 358, de 18 de abril de 2022, que regulamenta, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, os
procedimentos para apresentação de proposta de curso e proposta de
adesão a Plano de Curso Técnico de Nível Médio na Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal.
Portaria Nº 359, de 18 de abril de 2022, que regulamenta, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF,
orientações pedagógicas e procedimentos normativos para estruturação
e oferta de cursos de Qualificação Profissional, nas modalidades
presencial e a distância, e dá outras providências.

Lei nº 6.036, de 21 de dezembro de 2017, que institui o Programa Ensino
Médio em Tempo Integral (EMTI) no Distrito Federal e dá outras
providências.

Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo
Integral nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. Brasília: SEEDF, GDF, 2018.
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    Para implementação do NEM, foram necessárias ações específicas
referentes à sua arquitetura na rede pública de ensino, descritas nos itens
10.1 e 10.2.

10 MATRIZES 

 10.1 Matriz de Indicadores de implementação do NEM

     Os indicadores foram definidos a partir de dados referentes ao Censo
Escolar de 2020, que contam com 92 (noventa e duas) unidades escolares na
SEEDF. Os indicadores estão sendo recalculados a partir da implementação
em 2022 em 100% das unidades escolares. 
  

Indicadores 2021 2022 2023 2024

a) Número/percentual de unidades
escolares com carga horária, pelo
menos, 1.000 horas anuais, com
definição de metas percentuais para
a implantação, ano a ano, até atingir
a totalidade das unidades escolares
de 2022.

100% (91 unidades escolares)

b) Número/percentual de estudantes
com carga horária de, pelo menos,
1.000 horas anuais, com definição de
metas percentuais para a
implantação, ano a ano, até atingir a
totalidade das unidades escolares de
2022.

100% (84.143 estudantes)

c) Número/percentual de unidades
escolares com, pelo menos, dois
itinerários formativos, disponíveis
para escolha dos estudantes.

13,33% 
(12 de 90 
unidades 
escolares)

100% (91 unidades escolares)

d) Número/percentual de estudantes
matriculados em unidades escolares
com, pelo menos, dois itinerários
formativos, disponíveis para sua
unidades escolares.

8,06% 
(6.983)

estudantes)

49,75%
 (43.347

estudantes)

78,65% 
(70.000

estudantes)

100% 
(96.000

estudantes)

e) Número/percentual de unidades
escolares com oferta de Itinerário
de Formação Técnica e Profissional.

8,8%
(8 de 90
unidades
escolares)

27,47%
 (25 de 91
unidades
escolares)

A depender
da demanda

pelo IF

A depender
da demanda

pelo IF

Tabela 15 - Evolução dos indicadores de implementação do NEM

Fonte: Elaboração Própria.
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Número/percentual de distribuição de matrículas nos diferentes
itinerários formativos.

Número/percentual de estudantes matriculados em cada um dos
itinerários formativos ofertados. 

Número/percentual de unidades escolares de ensino médio do campo.

Número/percentual de estudantes do ensino médio noturno, matriculados
em cada um dos itinerários formativos ofertados.

      A SEEDF instituiu o CGI, conforme a Portaria nº 708, de 15 de julho de
2022, dispondo sobre as atribuições de suas subsecretarias para
cumprimento da implementação, monitoramento, avaliação e demais ações
concernentes ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, com finalidade
de atender à Portaria MEC nº 649, de 10 de julho de 2018 e à Resolução
CNE/CEB Nº 3, de 21 de novembro de 2018, com a seguinte estrutura
organizacional:
      

47

Fonte: Elaboração Própria.
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        A evolução dos indicadores elencados será verificada anualmente,
incluindo os seguintes pontos:

10.2 Matriz de Responsabilidades do Comitê Gestor 
Intersetorial - CGI

Figura 14 - Estrutura organizacional do CGI
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       O CGI possui natureza técnica propositiva, mobilizadora, consultiva de
assessoramento, acompanhamento e deliberação de ações e questões
inerentes ao NEM no âmbito da SEEDF.
          A Portaria nº 708 de 15 de julho de 2022, em seu Art. 6º, dispõe sobre
as competências do Comitê Gestor Intersetorial: 

I - demandar e coordenar as ações relativas à
governança, ao monitoramento e à avaliação da
implementação do NEM; 

II - acompanhar a execução das ações projetadas para as
Subsecretarias no Plano de Implementação do NEM; 

III - promover estudos, recomendar e articular ações
relativas à proposição ou às alterações de normas,
padrões técnicos, procedimentos e mecanismos
institucionais para o desenvolvimento do NEM em toda a
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

IV - analisar semestralmente a efetividade do Plano de
Implementação do NEM, emitindo pareceres e/ou notas
técnicas, bem como recomendar ações interventivas ou
de afirmação das políticas e parcerias envolvendo o NEM,
quando for o caso; 

V - apoiar a SEEDF na divulgação das ações relacionadas
à implantação, ao aperfeiçoamento e à manutenção do
NEM; 

VI - acompanhar a implantação e a gestão dos sistemas
informatizados de escrituração, acompanhamento e
avaliação das aprendizagens; 

VII - dialogar com o Comitê de Monitoramento e Avaliação
do Programa de Apoio ao NEM, instituído no âmbito do
Ministério da Educação, conforme artigo 11 da Portaria
MEC nº 649, de 2018; 

VIII - articular parcerias com instituições e profissionais
para viabilizar e potencializar as ações do NEM; 

IX - fomentar a participação social, em particular da
comunidade escolar, em todas as etapas de
implementação do NEM; 

X - dirimir dúvidas e deliberar sobre quaisquer questões
referentes ao NEM. (DISTRITO FEDERAL, 2022)

        As responsabilidades dos membros do CGI conforme a Portaria nº 744
de 28 de julho de 2022 são:
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Subsecretarias Responsabilidades

SUBEB

a) reelaborar o Plano de Implementação do NEM, documento norteador
para a implantação e para execução das ações na Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal, contemplando demandas e orientações oriundas do
Ministério da Educação; 
b) propor a organização pedagógica na modalidade educação a distância
nas UE, preferencialmente nos Itinerários Formativos; 
c) reorganizar, de forma propositiva, os espaços de Coordenação
Pedagógica nas UE, contemplando as especificidades do NEM; 
d) acompanhar o desempenho dos estudantes a partir dos dados das UE e
propor intervenções pedagógicas específicas para a promoção das
aprendizagens no NEM; 
e) conceder aptidão aos servidores interessados em atuar ou que atuam na
Unidade Curricular Projeto de Vida nas UE; 
f) analisar, aprovar e acompanhar junto às Coordenações Regionais de
Ensino - CRE os Itinerários Formativos - IFs ofertados pela Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal e parceiros; 
g) encaminhar as demandas e orientar as Unidades Regionais de Educação
Básica - UNIEB, as equipes gestoras e os coordenadores pedagógicos das
UE sobre a organização pedagógica do NEM; 
h) propor formação continuada específica para atuação no NEM; 
i) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

SUBIN

a) acompanhar o atendimento educacional especializado aos estudantes
com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades e
Transtornos Funcionais Específicos; 
b) propor estratégias e orientações para a inclusão dos estudantes com
Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades; 
c) reorganizar, encaminhar e acompanhar a arquitetura do Itinerário
Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral - NEMTI, bem como os
seus pressupostos para reelaborar o Plano de Implementação do NEM; 
d) acompanhar e oferecer suporte pedagógico das atividades referentes à
educação em e para os Direitos Humanos, voltadas às populações em
peculiar situação de risco e ou/vulnerabilidade - situação de rua,
acolhimento institucional, refugiados, e à diversidade, referente às relações
étnico-raciais, gênero, sexualidade e ensino religioso; e) desenvolver outras
atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação ou delegadas pelo
Secretário de Estado de Educação

Quadro 7 - Das responsabilidades das Subsecretarias
 

Fonte: Elaboração Própria.
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Subsecretarias Responsabilidades

SUBEB

a) reelaborar o Plano de Implementação do NEM, documento norteador
para a implantação e para execução das ações na Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal, contemplando demandas e orientações oriundas do
Ministério da Educação; 
b) propor a organização pedagógica na modalidade educação a distância
nas UE, preferencialmente nos Itinerários Formativos; 
c) reorganizar, de forma propositiva, os espaços de Coordenação
Pedagógica nas UE, contemplando as especificidades do NEM; 
d) acompanhar o desempenho dos estudantes a partir dos dados das UE e
propor intervenções pedagógicas específicas para a promoção das
aprendizagens no NEM; 
e) conceder aptidão aos servidores interessados em atuar ou que atuam
na Unidade Curricular Projeto de Vida nas UE; 
f) analisar, aprovar e acompanhar junto às Coordenações Regionais de
Ensino - CRE os Itinerários Formativos - IFs ofertados pela Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal e parceiros; 
g) encaminhar as demandas e orientar as Unidades Regionais de Educação
Básica - UNIEB, as equipes gestoras e os coordenadores pedagógicos das
UE sobre a organização pedagógica do NEM; 
h) propor formação continuada específica para atuação no NEM; 
i) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

SUBIN

a) acompanhar o atendimento educacional especializado aos estudantes
com Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades e
Transtornos Funcionais Específicos; 
b) propor estratégias e orientações para a inclusão dos estudantes com
Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades; 
c) reorganizar, encaminhar e acompanhar a arquitetura do Itinerário
Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral - NEMTI, bem como os
seus pressupostos para reelaborar o Plano de Implementação do NEM; 
d) acompanhar e oferecer suporte pedagógico das atividades referentes à
educação em e para os Direitos Humanos, voltadas às populações em
peculiar situação de risco e ou/vulnerabilidade - situação de rua,
acolhimento institucional, refugiados, e à diversidade, referente às relações
étnico-raciais, gênero, sexualidade e ensino religioso; e) desenvolver outras
atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação ou delegadas pelo
Secretário de Estado de Educação
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Subsecretarias Responsabilidades

SUPLAV

a) organizar a oferta educacional para a orientação das UE, conforme
estratégia de matrícula e normativos da SEEDF; 
b) orientar e acompanhar as ações das Unidades Regionais de Planejamento
e Avaliação - UNIPLAT e dos Secretários Escolares das UE sobre o NEM, no
que diz respeito à formação de turmas e escrituração escolar, bem como o
registro do percurso educacional do estudante; 
c) orientar as equipes gestoras, em especial aos chefes de Secretaria
Escolar, quanto aos procedimentos de matrícula e/ou transferência de
estudantes das UE, conforme normativos da SEEDF; 
d) orientar permanentemente os chefes de Secretaria Escolar, bem como a
seus auxiliares quanto à correta escrituração escolar, segundo Plano de
Implementação do NEM e em conformidade com o Manual da Secretaria
Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal, 2018/SEEDF; 
e) desenvolver e/ou disponibilizar sistema de gestão das UE de modo a
atender as demandas e especificidades do NEM; 
f) acompanhar a implementação do NEM no Sistema de Gestão
desenvolvido e/ou disponibilizado em observância às regras de negócios
estabelecidas conjuntamente com as demais Subsecretarias; 
g) disponibilizar tecnologias pedagógicas e de gestão apropriadas ao NEM;
h) atender prioritariamente as UE no que tange à disponibilização e uso de
tecnologias pedagógicas e de gestão para implantação da Educação a
Distância;
i) prever recursos orçamentários necessários à implementação do NEM,
após levantamento das demandas, considerando a disponibilidade
orçamentária; 
j) coordenar e supervisionar os processos de participação em avaliações
externas, elaboradas ou não pela SEEDF, bem como propor e auxiliar a
avaliação do impacto da implementação do NEM; 
k) propor em conjunto com a SUBEB, SUBIN e EAPE a formação continuada
referentes aos aspectos relacionados à avaliação das e para as
aprendizagens direcionada aos professores das UE; 
l) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

EAPE

a) realizar a formação continuada dos profissionais da educação que atuam
no NEM, considerando as especificidades e os normativos; 
b) realizar a formação continuada para os profissionais da educação que
desejarem atuar com a Unidade Curricular Projeto de Vida; 
c) realizar a formação continuada dos Secretários Escolares em parceria
com a SUPLAV; d) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na
área de atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

SUGEP

a) estruturar plano de modulação para os profissionais da educação que
atenda aos requisitos do NEM; 
b) realizar ações específicas de enfrentamento e promoção relativas à
saúde dos servidores das UE; 
c) encaminhar as demandas e orientar as Unidades Regionais de Gestão de
Pessoas - UNIGEP relativas à modulação e suprimento de carências nas UE; 
d) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação
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Subsecretarias Responsabilidades

SUAPE

a) garantir lanche/refeição e uniforme escolar para os estudantes
matriculados nas UE; b) garantir lanche/refeição para os estudantes que
optarem pelo Itinerário de Formação Técnica e Profissional - IFTP
ofertado pelos parceiros; c) garantir o Serviço de Transporte Escolar para
os estudantes matriculados nas UE; d) garantir o Serviço de Transporte
Escolar para os estudantes que optarem pelo IFTP ofertado pelos
parceiros; e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na
área de atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

SIAE

a) realizar inspeção técnica na infraestrutura das UE; b) viabilizar a
ampliação e/ou adequação dos espaços pedagógicos nas UE; c) realizar
prioritariamente reformas e obras necessárias para atender as
necessidades da organização pedagógico administrativa do NEM; d)
desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação.

SUAG

a) adquirir patrimônio, mobiliário, materiais pedagógicos, dentre outros
itens necessários para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e
administrativo nas UE; b) empenhar emendas parlamentares para as UE ou
CRE correspondentes às UE do NEM;c) analisar as prestações de contas e
priorizar o repasse de recursos do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira - PDAF relacionadas às UE do NEM; d)
empenhar os recursos oriundos do Governo Federal referentes à
implementação do NEM;

Fonte: Elaboração Própria.
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       A SEEDF iniciou a implantação do NEM em cinco unidades escolares no
ano de 2020 e sete em 2021, o que correspondem a 13,04% das 91 (noventa
e uma) unidades escolares que ofertam EM. 
     As atividades pedagógicas presenciais nas unidades escolares foram
suspensas devido à pandemia da COVID-19 em março de 2020, considerando
os protocolos de biossegurança expedidos pelas autoridades competentes. 
        Todos os esforços possíveis foram empreendidos no sentido de garantir
a continuidade das ações pedagógicas por intermédio de todos os meios
existentes à época conforme às Orientações de Biossegurança para a
retomada das atividades presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal.

11 CRONOGRAMA GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO 

Ano Ação

2020 Implantação em cinco UE na sua totalidade e sete com Projeto de Vida.

2021 Implantação total nas 12 UEP.

2022

Implementação do Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio em todas as UE
da Rede Pública de Ensino do DF, com oferta de EM diurno.Continuidade da
formação em larga escala dos professores de EM da SEEDF.Discussão e
proposição da nova Arquitetura Pedagógico-administrativa para o Ensino Médio
Noturno. 

2023
O Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio deverá ser implementado em
50% das UE que ofertam EM noturno.Continuidade da formação em larga escala
dos professores de EM da SEEDF. 

2024

Conclusão da implementação do Novo Ensino Médio em todas as turmas de ensino
médio diurno da Rede Pública de Ensino do DF.Continuidade da formação em larga
escala dos professores de EM e Ensino Fundamental Anos Finais em Projeto de
Vida.

2025
Realização da avaliação institucional da Implementação do Novo Ensino Médio,
conforme Portaria n.º 21/2020, no DODF n.º 10, de 4/2/2020, páginas 2 e 3 - Edição
Extra. 

Quadro  8 - Períodos de implantação e implementação

Fonte: Assessoria de Comunicação
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Entregas Início Término

1. Plano de Implementação do Novo Ensino Médio

1.2 Apresentação do Plano de Implementação do Novo Ensino
Médio para a Unieb

10/01/2022 14/01/2022

1.3 Divulgação do Plano de Implementação do Novo Ensino
Médio para as eu

17/01/2022 21/01/2022

2. Diretrizes do Novo Ensino Médio 

2.1 Elaboração das Diretrizes do Novo Ensino Médio  16/11/2021 10/12/2021

2.2 Consolidação das Diretrizes após a análise do Comitê
Gestor Intersetorial

03/01/2022 07/01/2022

2.3 Apresentação das Diretrizes para as Unieb 10/01/2022 14/01/2022

2.4 Divulgação das Diretrizes para as eu 17/01/2022 21/01/2022

3. Elaboração de Guia da Avaliação para as Aprendizagens do Novo Ensino Médio

3.1 Elaboração do Guia da Avaliação para as Aprendizagens do
Novo Ensino Médio 

06/12/2021 17/12/2021

3.2 Consolidação do Guia de Avaliação após a análise do
Comitê Gestor Intersetorial

10/01/2022 14/01/2022

3.3 Apresentação do Guia da Avaliação para as Aprendizagens
para as UNIEB

10/01/2022 14/01/2022

3.4 Divulgação do Guia da Avaliação para as Aprendizagens
para as eu

17/01/2022 21/01/2022

Quadro  9 -  Políticas Educacionais Complementares

4. Material didático-pedagógico para a organização do trabalho pedagógico do Novo Ensino
Médio 

4.1 Desenvolvimento de cadernos com estratégias didático-
pedagógicas para a organização do trabalho pedagógico do
Novo Ensino Médio

10/01/2022 21/01/2022
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4.2 Publicização dos cadernos com estratégias didático-
pedagógicas para a organização do trabalho pedagógico do
Novo Ensino Médio

07/02/2022 11/02/2022

5. Projeto Comunicação e Engajamento

5.1 Divulgação de vídeos institucionais 07/03/2022 11/03/2022

5.2 Publicização de materiais de apoio pedagógico para a
Implementação do Novo do Ensino Médio

07/02/2022 11/03/2022

5.3 Divulgação dos cursos de formação 01/02/2019 25/02/2023

5.4 Realização de lives do Novo Ensino Médio no canal do
YouTube: Diretoria de Ensino Médio

14/04/2022 11/03/2022

6. Currículo em Movimento da Educação Básica

6.1 Ampla divulgação do Currículo em Movimento do Novo Ensino
Médio

31/12/2020 até 2025

6.2 Plataforma digital para o Currículo em Movimento do NEM 10/04/2023 14/04/2023

7.  Sistema de Gestão e Tecnologia

7.1 Elaboração do Sistema de Gestão para registro e
escrituração do NEM

2022

7.2 Formação para secretários sobre as novas funcionalidades do
Sistema de Gestão

07/02/2022 20/02/2022

7.3 Formação para professores sobre as novas funcionalidades
do Sistema de Gestão

21/02/2022 25/04/2022

8. Gestão de Parcerias

8.1 Articulação com os parceiros para a oferta semestral de
cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial Continuada,
de acordo com o interesse dos estudantes e com a capacidade
de oferta dos parceiros 

 2019 2025

8.2 Assistência do processo de matrícula dos estudantes da rede
pública nas unidades parceiras que ofertam Educação
Profissional

07/03/2022 11/03/2022

8.3 Acompanhamento da oferta dos cursos de Educação
Profissional nas unidades parceiras

09/01/2023 2025
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Fonte: Elaboração própria.

9. Gestão de Pessoas

9.1 Estudos relacionados à gestão de pessoas e ao NEM 2018 2025

9.2 Auxílio às unidades escolares a realizarem a modulação e a
distribuição da carga horária

2019 2025

9.3 Estudo de impacto da oferta dos IF em relação a
contratação de servidores

2019 2025

10. Formação Continuada dos Profissionais de Educação

10.1 Planejamento e implementação de Formações para o
NEM

2018 2025

10.2 Formação para o Currículo em Movimento para
professores e gestores

2019 2025

10.3 Oficinas para Projeto de Vida 2019 2025

10.4 Oficinas de Trilhas de Aprendizagem 2019 2025

11. Recursos, Infraestrutura e Logística

11.1 Acompanhamento do Programa de Apoio aos IF 2021 2025

11.2 Estudo de impacto da oferta dos IF em relação ao
espaço físico escolar.  

2019 2025

11.3 Estudo de impacto para a oferta de  alimentação
escolar

2022 2025

12. Acompanhamento, Avaliação e Pesquisas

12.1 Plano de Acompanhamento Pedagógico do NEM 2018
Sem prazo

para finalizar

12.2 Diagnóstico Pedagógico do NEM 2018 Até 2025

12.3 Publicação do Catálogo dos dos IF do NEM 2022
Sem prazo

para finalizar

12.4 Pesquisa de Percepção de 360o do NEM 2019 Até 2025
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APÊNDICE I - Modelo de Projeto Pedagógico

IDENTIFICAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO:
Breve nomenclatura do Projeto, que explicite clara e objetivamente à temática do Projeto.

NOME FANTASIA DO PROJETO:
Nome criativo, lúdico, trocadilho, trecho de música ou expressão popular que sintetize e
represente o projeto. Se possível, escolhido com a participação dos estudantes.

Linguagens e suas tecnologias
Matemática e suas tecnologias
Ciências da natureza e suas tecnologias
Ciências humanas e sociais aplicadas

ÁREAS DO CONHECIMENTO INTEGRADAS NO PROJETO:¨

Assinale a(s) área(s) do conhecimento integrada(s) no Projeto e explique como ocorre essa
articulação.
As áreas de conhecimento favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos
diferentes componentes curriculares, mas permitem que os referenciais próprios de cada
componente curricular sejam preservados. As áreas fundamentais do conhecimento humano se
intersectam na formação integral dos estudantes, embora se preservem as especificidades e os
saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes.• 
Linguagens e suas tecnologias: Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa
Matemática e suas tecnologias: Matemática.
Ciências da natureza e suas tecnologias: Biologia, Física e Química.. 
Ciências humanas e sociais aplicadas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Investigação Científica
Processos Criativos
Mediação e Intervenção Sociocultural
Empreendedorismo

EIXOS ESTRUTURANTES INTEGRADOS NO PROJETO:

Assinale o(s) eixo(s) estruturante(s) integrado(s) no Projeto e explique como ocorre essa articulação.
Os eixos estruturantes objetivam integrar e integralizar os diferentes projetos pedagógicos, bem
como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas
profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal,
cidadã e profissional.
 Investigação Científica: enfatiza a investigação da realidade, compreendendo, valorizando e
aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas e produções
científicas.
 Processos Criativos: enfatiza a idealização e a realização de projetos criativos, por meio da
utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivências artísticas,
culturais, midiáticas e científicas aplicadas.•  
Mediação e Intervenção Sociocultural: enfatiza o envolvimento dos estudantes em campos de
atuação da vida pública por meio de projetos de mobilização e intervenção sociocultural e
ambiental.•  Empreendedorismo: enfatiza o estímulo ao empreendimento de projetos pessoais ou
produtivos articulados com seus projetos de vida, que fortaleçam a sua atuação como
protagonistas da sua própria trajetória.
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IDENTIFICAÇÃO

Projeto Pedagógico de Língua Portuguesa 
Projeto Pedagógico de Matemática¨ 
Arranjo Pedagógico Flexível Temático

TIPO DE PROJETO PEDAGÓGICO:

(  ) Aprofundamento do Projeto de Vida       (  ) Oficina
(  ) Incubadora                                                  (  ) Observatório
(  ) Núcleo de Pesquisa                                     (  ) Laboratório
(  ) Projeto Pedagógico                                    (  ) Clube
(  ) Projeto Integrador                                       
Assinale a tipologia do Projeto, conforme a matriz curricular da parte flexível do Ensino Médio
em Tempo Integral.

SEMESTRE / ANO:Semestre e
ano que o projeto será
desenvolvido.

CARGA HORÁRIA
SEMANAL:A carga horária
semanal do Projeto.

ANOS ou SEMESTRES DA
TURMA:O(s) semestre(s) para o(s)
qual(is) o projeto será ofertado
ou o(s) ano(s) da turma.

TURNO:Turno que é desenvolvido o projeto.
PROFESSOR:Nome do professor
responsável pelo desenvolvimento do
projeto.

UNIDADE ESCOLAR:
Nome da unidade escolar em que o projeto será desenvolvido.

Fonte: Elaboração Própria.
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APÊNDICE II -  Dados Infraestrutura
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APÊNDICE III - Consulta de Execução Orçamentária Ensino Médio
(2019-2022)
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APÊNDICE IV - Lei Orçamentária Anual - Subfunção 362 - Ensino Médio

Valor Aplicado na SUBFUNÇÃO 362 - ENSINO MÉDIO

Exercício Financeiro

2020 2021 2022

250.210.267,17 236.692.213,74 *100.498.051,83

* Valor aplicado até 01/08/2022
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APÊNDICE V -  Contratos de Transporte - SEEDF

Região Empresa Contrato
Tipo de 

contartação
Valor mensal
Ensino Médio

Quantitativos
alunos

Ensino Médio

PP/CRUZEIRO

TRANSFER 
LOGISTICA - 

EIRELI
03/2021

Ampla 
Concorrênci 

a
R$ 102.316,47 215

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA. 

ME

04/2021
Cota 

Reservada
R$ 0,00 0

PARANOÁ

TTAP 
TRANSPORTE 
S E LOGISTICA 

LTDA

41/2021
Cota 

Reservada
R$ 9.163,44 24

POLLO 
VIAGENS E 

TRANSPORTES 
LTDA

45/2021
Ampla 

Concorrênci 
a

R$ 
108.822,16

420

GUARÁ

TRANSFER 
LOGISTICA - 

EIRELI
20/2021

Ampla 
Concorrênci 

a

R$ 
353.577,62

1.169

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA. 

ME.

37/2021
Cota 

Reservada
R$ 17.711,10 38

PLANALTINA

COOPERATIVA 
DOS CAMIN. 

AUTÔNOMOS 
DE CARGAS 
EM GERAL

16/2021
Ampla 

Concorrênci 
a

R$ 
216.098,15

632

NATURAL 
LOGÍSTICA EM 
TRANSPORTE 

EIRELI

27/2021
Cota 

Reservada
R$ 26.104,62 69
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Região Empresa Contrato
Tipo de 

contartação

Valor 
mensal
Ensino 
Médio

Quantitativo 
s

alunos
Ensino Médio

SOBRADINHO

POLLO
VIAGENS E 

TRANSPORTES 
LTDA

18/2021
Ampla 

Concorrência
R$ 

28.158,22
95

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA. 

ME

17/2021
Cota 

Reservada
R$ 0,00 0

CEILÂNDIA

RODOESTE 
TRANSPORTE E 
TURISMO EIRELI

23/2021
Ampla 

Concorrência
R$ 

285.272,43
791

START 
SERVICOS E 

TRANSPORTES 
EIRELI

24/2021
Cota 

Reservada
R$ 

6.841,19
21

TAGUATINGA

POLLO
VIAGENS E 

TRANSPORTE 
LTDA

12/2021
Ampla 

Concorrência
R$ 

68.793,34
270

GP SILVA 
TRANSPORTE 

EIRELI ME
07/2021

Cota 
Reservada

R$ 
8.687,65

28

BRAZLÂNDIA

FCB 
TRANSPORTE 
LOGÍSTICA E 
SERVIÇOS 

GERAIS LTDA

05/2021
Ampla 

Concorrência

R$ 
110.088,3 

8
310

ESSENCIA 
SERVIÇOS EM 

LOGISTICA 
EMPRESARIAL 

EIRELI

06/2021
Cota 

Reservada
R$ 

14.553,68
49
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Região Empresa Contrato
Tipo de 

contartação

Valor 
mensal
Ensino 
Médio

Quantitativ 
os

alunos
Ensino 
Médio

SOBRADINHO

POLLO VIAGENS 
E TRANSPORTES 

LTDA
18/2021

Ampla 
Concorrênci 

a

R$ 
28.158,22

95

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 
TURISMO LTDA. 

ME

17/2021
Cota 

Reservada
R$ 0,00 0

CEILÂNDIA

RODOESTE 
TRANSPORTE E 
TURISMO EIRELI

23/2021
Ampla 

Concorrênci 
a

R$ 
285.272,4 

3
791

START 
SERVICOS E 

TRANSPORTES 
EIRELI

24/2021
Cota 

Reservada
R$ 

6.841,19
21

TAGUATINGA

POLLO VIAGENS 
E TRANSPORTE 

LTDA
12/2021

Ampla 
Concorrênci 

a

R$ 
68.793,34

270

GP SILVA 
TRANSPORTE 

EIRELI ME
07/2021

Cota 
Reservada

R$ 
8.687,65

28

BRAZLÂNDIA

FCB 
TRANSPORTE 
LOGÍSTICA E 
SERVIÇOS 

GERAIS LTDA

05/2021
Ampla 

Concorrênci 
a

R$ 
110.088,3 

8
310

ESSENCIA 
SERVIÇOS EM 

LOGISTICA 
EMPRESARIAL 

EIRELI

06/2021
Cota 

Reservada
R$ 

14.553,68
49
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Região Empresa Contrato
Tipo de 

contratação

Valor 
mensal
Ensino 
Médio

Quantitativos
alunos

Ensino Médio

GAMA

OLIVEIRA 
TRANSPORTES E 
TURISMO LTDA

22/2021
Ampla 

Concorrência
R$ 

49.478,70
207

IZABELY 
TRANSPORTES E 

COMERCIO 
DEALIMENTOS 

EIRELI.

33/2021
Cota 

Reservada
R$ 

5.292,04
21

RECANTO 
DAS EMAS

GP SILVA 
TRANSPORTE EIRELI 

ME
44/2021

Ampla 
Concorrência

R$ 
44.139,07

115

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA. ME
21/2021

Cota 
Reservada

R$ 
12.745,43

48

SANTA 
MARIA

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA. ME
40/2021

Ampla 
Concorrência

R$ 
5.747,45

23

IZABELY 
TRANSPORTES E 
COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI

19/2021
Cota 

Reservada
R$ 

1.210,57
2

SAMAMBAIA

G P SILVA 
TRANSPORTE EIRELI 

ME
01/2021

Ampla 
Concorrência

R$ 
4.673,02

22

TRANSMONICI 
TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA. ME
02/2021

Cota 
Reservada

R$ 0,00 0

SÃO 
SEBASTIÃO

COOPERLÍDER 65/2019 Regular
R$ 

17.542.53 
7,78

845
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Região Empresa Contrato
Tipo de

contartação
Valor mensal
Ensino Médio

Quantita
tivos

alunos
Ensino
Médio

ITAPOÃ
EXPRESSO 
VILA RICA 

LTDA
21/2016 Regular R$ 856,08 6

PLANALTINA FCB - 
TRANSPORTES 
LOGÍSTICA E 
SERVIÇOS 

GERAIS LTDA

 S/Nº Indenizatório

R$ 1.033,00 2

SOBRADINHO R$ 967,03  1 

CEILÂNDIA
 RODOESTE 

TRANSPORTES 
E TURISMO 

EIRELI

 S/Nº  Indenizatório

R$ 0,00 0

TAGUATINGA R$ 0,00 0

SAMAMBAIA R$ 0,00 0

BRAZLÂNDIA

OLIVEIRA
TRANSPORTE 

E TURISMO 
LTDA

 

S/Nº
 

Indenizatório R$ 6.026,10 65

PP/CRUZEIRO

MAXIMUS 
TRANSPORTES 

   
 S/Nº    Indenizatório 

   

R$ 0,00 0

PARANOÁ R$ 557,03 1

SÃO
SEBASTIÃO

R$ 15.582,78 6

GUARÁ R$ 0,00 0

GAMA R$ 0,00 0

SANTA MARIA R$ 1.008,46  1

TOTAL
R$

19.055.149,27
5.778
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APÊNDICE VI -  Portaria nº 708 de 15 de julho de 2022

PORTARIA Nº 708, DE 15 DE JULHO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
Substituto, no uso das atribuições legais e regimentais previstas nos incisos I,
III, V e VII, parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
e nos incisos V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XVII e XXI, do artigo 182 do Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado
pelo Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017, resolve: 

CAPÍTULO I - Disposições Preliminares

Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Intersetorial, órgão colegiado de natureza
técnica propositiva, mobilizadora, consultiva de assessoramento,
monitoramento e deliberação de ações e questões inerentes ao Novo Ensino
Médio, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -
SEEDF, nos termos do artigo 12 da Portaria MEC nº 649, de 10 de julho de
2018, e do inciso V, do artigo 21 da Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de
novembro de 2018.

Art. 2º As Subsecretarias da SEEDF, unidades orgânicas de comando e
supervisão, diretamente subordinadas ao Secretário de Estado de Educação
do Distrito Federal, são corresponsáveis pela execução do Plano de
Implementação do Novo Ensino Médio na Rede Pública do Distrito Federal,
numa ação conjunta e integrada: 

Dispõe sobre as atribuições das
Subsecretarias, referentes ao Novo Ensino
Médio, no âmbito da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal e institui o
Comitê Gestor Intersetorial, em
consonância com a Portaria MEC nº 649, de
10 de julho de 2018, e a Resolução CNE/CEB
nº 3, de 21 de novembro de 2018. 
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I - Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB; 
II - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN; 
III - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV; 
IV - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação -
EAPE; 
V - Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP; 
VI - Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais - SUAPE; 
VII - Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE; 
VIII - Subsecretaria de Administração Geral - SUAG. 

Art. 3º Todas as Unidades Escolares - UE do Ensino Médio da Rede Pública do
Distrito Federal ofertam o Novo Ensino Médio - NEM. 

CAPÍTULO II - Das Responsabilidades

Art. 4º São responsabilidades:
 
I - da SUBEB: 
a) reelaborar o Plano de Implementação do NEM, documento norteador para
a implantação e para execução das ações na Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, contemplando demandas e orientações oriundas do
Ministério da Educação; 
b) propor a organização pedagógica na modalidade educação a distância nas
UE, preferencialmente nos Itinerários Formativos; 
c) reorganizar, de forma propositiva, os espaços de Coordenação
Pedagógica nas UE, contemplando as especificidades do NEM; 
d) acompanhar o desempenho dos estudantes a partir dos dados das UE e
propor intervenções pedagógicas específicas para a promoção das
aprendizagens no NEM; 
e) conceder aptidão aos servidores interessados em atuar ou que atuam na
Unidade Curricular Projeto de Vida nas UE; 
f) analisar, aprovar e acompanhar junto às Coordenações Regionais de
Ensino - CRE os Itinerários Formativos - IFs ofertados pela Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal e parceiros; 
g) encaminhar as demandas e orientar as Unidades Regionais de Educação
Básica - UNIEB, as equipes gestoras e os coordenadores pedagógicos das UE
sobre a organização pedagógica do NEM; 
h) propor formação continuada específica para atuação no NEM; 
i) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação
ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 
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II - da SUBIN: 
a) acompanhar o atendimento educacional especializado aos estudantes com
Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades e
Transtornos Funcionais Específicos;
 b) propor estratégias e orientações para a inclusão dos estudantes com
Deficiências, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades; 
c) reorganizar, encaminhar e acompanhar a arquitetura do Itinerário
Integrador do Novo Ensino Médio em Tempo Integral - NEMTI, bem como os
seus pressupostos para reelaborar o Plano de Implementação do NEM; 
d) acompanhar e oferecer suporte pedagógico das atividades referentes à
educação em e para os Direitos Humanos, voltadas às populações em
peculiar situação de risco e ou/vulnerabilidade - situação de rua, acolhimento
institucional, refugiados, e à diversidade, referente às relações étnico-
raciais, gênero, sexualidade e ensino religioso; 
e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 

III - da SUPLAV: 
a) organizar a oferta educacional para a orientação das UE, conforme
estratégia de matrícula e normativos da SEEDF; 
b) orientar e acompanhar as ações das Unidades Regionais de Planejamento
e Avaliação - UNIPLAT e dos Secretários Escolares das UE sobre o NEM, no
que diz respeito à formação de turmas e escrituração escolar, bem como o
registro do percurso educacional do estudante;
c) orientar as equipes gestoras, em especial aos chefes de Secretaria
Escola0 UE, conforme normativos da SEEDF; 
d) orientar permanentemente os chefes de Secretaria Escolar, bem como a
seus auxiliares quanto à correta escrituração escolar, segundo Plano de
Implementação do NEM e em conformidade com o Manual da Secretaria
Escolar do Sistema de Ensino do Distrito Federal, 2018/SEEDF; 
e) desenvolver e/ou disponibilizar sistema de gestão das UE de modo a
atender as demandas e especificidades do NEM; 
f) acompanhar a implementação do NEM no Sistema de Gestão desenvolvido
e/ou disponibilizado em observância às regras de negócios estabelecidas
conjuntamente com as demais Subsecretarias; 
g) disponibilizar tecnologias pedagógicas e de gestão apropriadas ao NEM; 
h) atender prioritariamente as UE no que tange à disponibilização e uso de
tecnologias pedagógicas e de gestão para implantação da Educação a
Distância; 
i) prever recursos orçamentários necessários à implementação do NEM, após
levantamento das demandas, considerando a disponibilidade orçamentária;
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j) coordenar e supervisionar os processos de participação em avaliações
externas, elaboradas ou não pela SEEDF, bem como propor e auxiliar a
avaliação do impacto da implementação do NEM; 
k) propor em conjunto com a SUBEB, SUBIN e EAPE a formação continuada
referentes aos aspectos relacionados à avaliação das e para as
aprendizagens direcionada aos professores das UE; 
l) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de atuação
ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 

IV - da EAPE: 
a) realizar a formação continuada dos profissionais da educação que atuam
no NEM, considerando as especificidades e os normativos; 
b) realizar a formação continuada para os profissionais da educação que
desejarem atuar com a Unidade Curricular Projeto de Vida; 
c) realizar a formação continuada dos Secretários Escolares em parceria
com a SUPLAV; 
d) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 

V - da SUGEP: 
a) estruturar plano de modulação para os profissionais da educação que
atenda aos requisitos do NEM; 
b) realizar ações específicas de enfrentamento e promoção relativas à saúde
dos servidores das UE; 
c) encaminhar as demandas e orientar as Unidades Regionais de Gestão de
Pessoas - UNIGEP relativas à modulação e suprimento de carências nas UE; 
d) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 

VI - da SUAPE: 
a) garantir lanche/refeição e uniforme escolar para os estudantes
matriculados nas UE; 
b) garantir lanche/refeição para os estudantes que optarem pelo Itinerário
de Formação Técnica e Profissional - IFTP ofertado pelos parceiros; 
c) garantir o Serviço de Transporte Escolar para os estudantes matriculados
nas UE; 
d) garantir o Serviço de Transporte Escolar para os estudantes que optarem
pelo IFTP ofertado pelos parceiros; 
e) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 
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VII - da SIAE: 
a) realizar inspeção técnica na infraestrutura das UE; 
b) viabilizar a ampliação e/ou adequação dos espaços pedagógicos nas UE; 
c) realizar prioritariamente reformas e obras necessárias para atender as
necessidades da organização pedagógico administrativa do NEM; 
d) desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na área de
atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de Educação. 

VIII - da SUAG: 
a) adquirir patrimônio, mobiliário, materiais pedagógicos, dentre outros itens
necessários para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo
nas UE;
b) empenhar emendas parlamentares para as UE ou CRE correspondentes às
UE do NEM;
c) analisar as prestações de contas e priorizar o repasse de recursos do
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF
relacionadas às UE do NEM; 
d) empenhar os recursos oriundos do Governo Federal referentes à
implementação do NEM; e) desenvolver outras atividades que lhe forem
atribuídas na área de atuação ou delegadas pelo Secretário de Estado de
Educação. 

Art. 5º As Subsecretarias da SEEDF deverão responsabilizar-se, no âmbito de
suas atribuições, pelo monitoramento do trabalho desenvolvido durante toda
vigência do Plano de Implementação do Novo Ensino Médio aprovado por
meio de Portaria própria, com vistas a avaliar, rever, melhorar e implementar
novas ações. 

Art. 6º Compete ao Comitê Gestor Intersetorial: 
I - demandar e coordenar as ações relativas à governança, ao
monitoramento e à avaliação da implementação do NEM; 
II - acompanhar a execução das ações projetadas para as Subsecretarias no
plano de implementação do NEM; 
III - promover estudos, recomendar e articular ações relativas à proposição
ou às alterações de normas, padrões técnicos, procedimentos e mecanismos
institucionais para o desenvolvimento do NEM em toda a Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal; 
IV - analisar semestralmente a efetividade do Plano de Implementação do
NEM, emitindo pareceres e/ou notas técnicas, bem como recomendar ações
interventivas ou de afirmação das políticas e parcerias envolvendo o NEM,
quando for o caso; 
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V - apoiar a SEEDF na divulgação das ações relacionadas à implantação, ao
aperfeiçoamento e à manutenção do NEM; VI - acompanhar a implantação e
a gestão dos sistemas informatizados de escrituração, acompanhamento e
avaliação das aprendizagens; VII - dialogar com o Comitê de Monitoramento
e Avaliação do Programa de Apoio ao NEM, instituído no âmbito do Ministério
da Educação, conforme artigo 11 da Portaria MEC nº 649, de 2018; 
VIII - articular parcerias com instituições e profissionais para viabilizar e
potencializar as ações do NEM; 
IX - fomentar a participação social, em particular da comunidade escolar, em
todas as etapas de implementação do NEM; 
X - dirimir dúvidas e deliberar sobre quaisquer questões referentes ao NEM. 

Art. 7º São membros titulares do Comitê Gestor Intersetorial, os seguintes
representantes das Subsecretarias: 
I - Subsecretário(a) de Educação Básica; II - Subsecretário(a) de Educação
Inclusiva e Integral; 
III - Subsecretário(a) de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; 
IV - Subsecretário(a) de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; 
V - Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas; 
VI - Subsecretário(a) de Administração Geral; VII - Subsecretário(a) de
Infraestrutura Escolar; 
VIII - Subsecretário(a) de Apoio às Políticas Educacionais. 
§ 1º Os titulares do Comitê Gestor Intersetorial deverão indicar seus
respectivos suplentes, no prazo de 2 (dois) dias a partir da data de
publicação desta Portaria. 

§ 2º O Comitê poderá criar grupos e/ou subgrupos técnicos de apoio, para
os quais poderá convocar servidores de outras áreas técnicas da SEEDF,
bem como convidar profissionais de outros órgãos da Administração Pública,
de entidades não governamentais e especialistas em assuntos ligados ao
tema, quando necessário, para o cumprimento do disposto nesta Portaria. 
§ 3º O Comitê Gestor Intersetorial desenvolverá as atividades
preferencialmente nas sedes da SEEDF e, quando necessário, realizará
diligências nas UE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 
§ 4º A coordenação do Comitê Gestor Intersetorial será exercida por um
representante do Gabinete da Subsecretaria de Educação Básica e, em suas
ausências, pelo respectivo suplente.

Art. 8º Compete ao coordenador do comitê:
I - convocar, organizar a pauta e ordenar as reuniões, inclusive as
extraordinárias; 
II - indicar, quando necessário, representante do Comitê para desempenhar
as atribuições dispostas no artigo 6º desta Portaria; 
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III - constituir grupos de trabalho ou subgrupos para temas ou projetos
específicos, com a participação dos membros do Comitê, de convidados e de
convocados de outras áreas técnicas da SEEDF; 
IV - solicitar, quando necessário, informações para a elaboração de notas
técnicas, pareceres ou quaisquer documentos inerentes às atribuições do
Comitê previstas nesta Portaria. 

 
CAPÍTULO III - Das Disposições Finais

Art. 9º O Comitê Gestor Intersetorial reunir-se-á de forma ordinária ou, a
qualquer tempo, por convocação extraordinária, para discutir e/ou deliberar
sobre assuntos referentes às atribuições, e apresentará ao Secretário de
Estado de Educação do Distrito Federal relatórios semestrais sobre as ações
realizadas. 
§ 1º A participação nas atividades do Comitê Gestor Intersetorial é
considerada serviço público relevante e não enseja qualquer tipo de
remuneração. Os trabalhos realizados pelos técnicos estarão contemplados
dentro da carga horária de trabalho. 
§ 2º A Coordenação registrará a participação em reuniões e atividades do
Comitê, a fim de que justifiquem suas ausências às respectivas chefias
imediatas. 

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos no âmbito do Comitê Gestor
Intersetorial da SEEDF. Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e revoga a Portaria nº 22, de 4 de fevereiro de 2020. 

ISAIAS APARECIDO DA SILVA
Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal - Substituto
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 PORTARIA Nº 744, DE 28 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a indicação dos membros do
Comitê Gestor Intersetorial referente ao
Novo Ensino Médio - CGI/NEM, instituído pela
Portaria nº 708, de 15 de julho de 2022.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições legais e regimentais previstas nos incisos I, III, V e VII do
parágrafo único do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e nos
incisos V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XVII e XXI do artigo 182 do Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo
Decreto nº 38.631, de 20 de novembro de 2017 e, consoante o contido na
Portaria nº 708, de 15 de julho de 2022, RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes membros para compor o Comitê Gestor
Intersetorial referente ao Novo Ensino Médio - CGI/NEM, instituído pela
Portaria nº 708, de 15 de julho de 2022, sob a coordenação do primeiro
indicado:

I - Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB:
a) GILVAN CHARLES CERQUEIRA DE ARAÚJO, matrícula 228.309-9, titular, e
THIAGO FREIRE, matrícula 228.723-4, suplente;
b) SOLANGE FOIZER SILVA, matrícula 248.129-4, titular, e GILVAN CHARLES
CERQUEIRA DE ARAÚJO, matrícula 228.309-9, suplente.

II - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - SUBIN:
a) VERA LÚCIA RIBEIRO DE BARROS, matrícula 242.418-5, titular, e VÂNIA
COSTA MARTINS, matrícula 37.566-7, suplente.

III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação -
EAPE:
a) MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA MACHADO, matrícula 211.544-1, titular, e
ORLANDO C. M. CERQUEIRA FILHO, matrícula 27.087-3, suplente.

IV - da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação -
SUPLAV:
a) MARA GOMES, matrícula 248.135-9, titular, e CLÁUDIA RACHID MACHADO,
matrícula 26.765-1, suplente.

APÊNDICE VII - Portaria nº 744 de 28 de julho de 2022
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V - Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP:
a) ANA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR, matrícula 20.047-6, titular, e NEDER
NUNES ARAÚJO, matrícula 20.323-8, suplente.

VI - Subsecretaria de Administração Geral - SUAG:
a) MAURÍCIO PAZ MARTINS, matrícula 34.496-6, titular, e ELIANA RODRIGUES
VIDAL, matrícula 43.966-5, suplente.

VII - Subsecretaria de Infraestrutura Escolar - SIAE:
a) LEONARDO CHAVES F. BALDUINO, matrícula 217.825-7, titular, e MARIANNA
GERMANO SOUZA DOS SANTOS, matrícula 219.673-5, suplente.

VIII - Subsecretaria de Apoio às Políticas Educacionais - SUAPE:
a) NIVALDO VIEIRA FÉLIX, matrícula 46.349-3, titular, e PATRÍCIA JANE ROCHA
LACERDA, matrícula 41.675-4, suplente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.
 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
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