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Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer

norteia suas políticas públicas educacionais, de esporte e de lazer
tendo como princípio básico a educação como um direito social e
essencial à dignidade da pessoa humana, conforme consagrado pelo
artigo 205 de nossa Carta Magna.
A Emenda Constitucional nº 59/2009 alterou a condição
do Plano Nacional de Educação - PNE, uma vez que passou de uma
disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com
periodicidade decenal. Desse modo, o PNE deve ser a base para a
elaboração do Plano Plurianual – PPA, que, ao ser aprovado em lei,
deve prever recursos orçamentários para a sua execução. Nesse
sentido, a orientação do Ministério da Educação – MEC para os
estados e o Distrito Federal é de que o foco central dos PPAs seja a
construção de metas alinhadas ao PNE.
Com base nesse entendimento, as novas demandas
oriundas do Plano Nacional de Educação e as provenientes do
crescimento populacional do Distrito Federal – DF devem ser
abarcadas pela Secretaria em suas políticas públicas educacionais.
Para
administrativa

tanto,
e

a

SEEDF

pedagógica

dispõe
central

de

uma

estrutura

responsável

pelo

desenvolvimento, implantação, implementação, acompanhamento e
avaliação das políticas públicas na área educacional, de esporte e de
lazer no Distrito Federal e, consequentemente, dos programas, dos
projetos, e das ações necessárias à consecução dessas políticas. No
âmbito da educação, há uma estrutura regionalizada destinada a
acompanhar diretamente as 687 unidades escolares da rede pública
de ensino e a viabilizar o atendimento às especificidades da
população em idade escolar dessas localidades, cuja organização é
desenvolvida por intermédio de 14 Coordenações Regionais de
Ensino - CRE.
A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no
seu primeiro ano de gestão do quadriênio 2015, apresenta a seguir as
ações de maior relevância realizadas em prol do alcance dos
objetivos pedagógicos centrais desta Casa.

Júlio Gregório Filho

APRESENTAÇÃO

A

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 1º ANO DE GESTÃO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEEDF

A estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer SEEDF passou por duas alterações ao longo de 2015: a mais recente e em vigor deu-se por
meio do Decreto N° 36.828, de 22 de outubro de 2015, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal - DODF Nº 205, de 23 de outubro de 2015; e a anterior e extinta por meio do
Decreto Nº 36.335, de 28 de janeiro de 2015, publicado no DODF Nº 22, de 29 de janeiro de
2015, em consonância com o disposto no Decreto Nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015,
publicado na Edição Extra Especial Nº 1, de 1º de janeiro de 2015.
Em prol do aperfeiçoamento das atividades administrativas da SEEDF e da redução de
gastos, as novas estruturas promoveram a junção das então Secretaria de Estado de
Educação e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; a

diminuição do número de

Subsecretarias, Coordenações e Assessorias vinculadas ao Gabinete, dentre outros cargos, e
consequentemente a redução de valores gastos com o pagamento de cargos e funções
comissionadas.
Importante ressaltar que a organização da reestruturação, conforme as orientações da
então Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização - SEGAD, teve
como princípio, além da redução de gastos, necessária ao reequilíbrio financeiro do Governo
de Brasília, a reorganização e a otimização das atividades desenvolvidas nos diversos setores
desta Secretaria.
Destaca-se, sobretudo, que as atuais nomeações de cargos comissionados, em
conformidade com a política de redução de gastos e de valorização dos servidores
concursados, alcançaram uma redução em 68% do número de nomeação sem vínculo.
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PROGRAMA EDUCA MAIS BRASÍLIA

Em 2015, o Governo de Brasília instituiu para a área de educação o Programa
Educa Mais Brasília, cuja abrangência abarca três grandes projetos: Ampliação da
Cobertura; Qualidade do Ensino; e Gestão na Educação.
O projeto Ampliação da Cobertura visa atender à previsão legal de ampliação e
aperfeiçoamento da oferta educacional e da consequente necessidade de expansão,
melhoria e conservação da estrutura física da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal de
modo a atender às diretrizes, às metas e às estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional
de Educação – PNE e pelo Plano Distrital de Educação - PDE, para o decênio 2015-2024,
uma vez que preceituam a alargamento do atendimento na Educação Básica por meio do
aumento da idade de atendimento, da ampliação da jornada, e da oferta de integração
curricular, dentre outras.
O projeto Qualidade do Ensino apresenta um cunho mais pedagógico, área fim da
Educação, e visa à reorganização do trabalho pedagógico na Educação Básica voltado a
aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, a promover melhores
condições de formação aos estudantes da Rede Pública de Ensino de modo a propiciarlhes condições efetivas de alcançar êxito nas avaliações nacionais da Educação Básica
(SAEB, ENEM), nos exames de seleção para ingresso no Ensino Superior, em sua inserção
no mundo do trabalho e, sobretudo, na formação de indivíduo autônomo, crítico,
inovador, empreendedor e com consciência, respeito e valorização dos direitos humanos e
da diversidade.
Por fim, o projeto Gestão na Educação atua diretamente no sistema de avaliação
institucional na educação, no modelo de governança e de gestão na educação, e na
valorização e na qualificação dos profissionais da educação.

ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA SEEDF COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO
GOVERNO DE BRASÍLIA

Compatibilização dos Objetivos Estratégicos definidos para a Educação com as ações
prioritárias da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer e elaboração de seu Plano
de Ação, de modo a garantir que o Planejamento Estratégico da Secretaria esteja em
consonância com o Plano de Governo para a Educação.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEEDF 2015-2018

O

Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito

Federal – SEDF para o período 2015-2018 define a visão, a missão, os objetivos
estratégicos, as estratégias e as metas desta Secretaria para o desenvolvimento da
Educação a partir de uma perspectiva que a compreende como um direito humano e
um instrumento eficaz para a afirmação e a integração do indivíduo na vida social,
econômica e política, de modo a assegurar as condições indispensáveis para o
desenvolvimento do país e para a promoção da equidade.
Os objetivos estratégicos, em seu conjunto, apontam para o amplo acesso, com
foco nas etapas e nas modalidades da Educação Básica que ainda não alcançaram a
universalização, particularmente a Educação Infantil (pré-escola). Destaca-se que a
expansão da oferta educacional dar-se-á concomitantemente a uma série de ações
necessárias à construção de uma educação de qualidade.
As estratégias e as metas para o alcance dos objetivos estratégicos foram
concebidas por meio de um processo participativo, no qual gestores e técnicos desta
Casa apresentaram preciosas contribuições que consolidaram o Planejamento
Estratégico da SEDF como documento referência para ações desta Secretaria.
Objetivos Estratégicos:
1. Ampliar significativamente o atendimento em todas as etapas e modalidades de
ensino, prioritariamente para Educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um
ambiente escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens.
2. Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a permanência, com êxito
dos estudantes, por meio da melhoria do fluxo e, sobretudo, da garantia das
aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade de oportunidades, com
vistas à construção da cidadania.
3. Promover a melhoria dos indicadores educacionais da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal por meio de ações que contemplem as dimensões de equidade,
relevância, pertinência, eficácia e eficiência.
4. Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da formação,
continuidade e da otimização do quadro de profissionais; e assegurar a gestão
participativa e democrática.
5. Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino
com vistas à garantia às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal.
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PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO 2015/2024

O primeiro Plano Distrital de Educação - PDE da história de Brasília foi elaborado
ao longo de dois anos, contou com a participação de toda a comunidade escolar, e foi
sancionado em julho de 2015. O documento estabelece 21 Metas para o desenvolvimento
do ensino no Distrito Federal nos próximos 10 anos e conta com cerca de 400 estratégias
para o seu cumprimento.
A instituição desse documento encontra-se prevista no Plano Nacional de Educação
– PNE, que estabelece a elaboração dos planos decenais correspondentes pelos estados,
Distrito Federal e municípios e assegura o suporte a esses planos decenais, via Planos
Plurianuais – PPA.
Nesse sentido, com a finalidade de cumprir essa previsão legal, em julho de 2012,
foi constituído o Fórum Distrital de Educação – FDE, de caráter permanente, nos moldes do
Fórum Nacional de Educação – FNE, com a finalidade de acompanhar e avaliar a
implementação de políticas públicas de educação no âmbito do Distrito Federal, dentre
elas, o Plano Distrital de Educação – PDE.

PUBLICAÇÃO DO NOVO REGIMENTO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL

Regimento

escolar é o documento que normatiza a organização escolar dos

estabelecimentos de ensino. A Portaria Nº 15, de 11 de fevereiro de 2015, publicada no
DODF Nº 41, de 27 de fevereiro de 2015, aprovou e publicou o novo Regimento Escolar da
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, atualizado em conformidade com as legislações
educacionais vigentes.

5

INDICAÇÃO DOS 14 COORDENADORES REGIONAIS DE ENSINO

De

modo inovador e democrático, a definição dos Coordenadores das 14

Coordenações Regionais de Ensino – CRE contou com a indicação de nomes, em lista tríplice à
quíntupla, por parte dos Diretores das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino
vinculadas às CREs.
Esse processo de consulta, além de propiciar o sentimento de pertencimento e de
valorização dos profissionais da educação, promove o fortalecimento de laços entre os
âmbitos local, intermediário e central e consolida o educar pautado na democracia, na
parceria, e na construção de projetos comuns.

NOMEAÇÃO DE 240 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, por meio
da então Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação, até outubro de 2015,
nomeou 240 Professores de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito
Federal aprovados em concurso público, nos termos do Edital Normativo nº 1, de
4/09/2013, em 16 áreas de conhecimento: Artes Música, Artes Cênicas / Teatro, Artes
Plásticas, Biologia, Educação Física, Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Matemática,
Química, Sociologia, Atividades, Língua Portuguesa, e Matemática. Essa nomeação
destinou-se a suprir vagas derivadas de desligamento definitivo de professores.
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CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE APROXIMADAMENTE 5.500 PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA PARA SUPRIR CARÊNCIAS DECORRENTES DE LICENÇAS E
AFASTAMENTOS LEGAIS

No ano letivo de 2015, foram contratados temporariamente, aproximadamente, 5.500
professores – para uma média de 170 mil horas/mês – com a finalidade de suprir as carências
existentes em decorrência de Licença Médica ou Odontológica, Licença Maternidade e demais
licenças e afastamentos legais assegurados aos servidores públicos civis do Distrito Federal
(Lei Complementar Nº 840, de 23 de dezembro de 2011).
Esses professores são contratados temporariamente para atuar no período e nas áreas
correspondentes às dos professores em licenças ou em afastamentos.

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO DE 2014 E FÉRIAS COLETIVAS

Acerto

financeiro referente aos pagamentos de 13º Salário e Férias Coletivas dos

servidores, cujos pagamentos deveriam ter sido efetuados no mês de dezembro de 2014.
Os valores referentes às diferenças do pagamento do 13º salário de 2014 e o
pagamento do 13º salário devido aos servidores com aniversário em dezembro de 2014, os
quais deveriam ter sido creditados, respectivamente, no final do ano de 2014 e no pagamento
do mês de dezembro de 2014 a ser depositado até o 10º dia útil de janeiro de 2015, foram
regularizados em 31 de março de 2015.
Os servidores em férias coletivas e os que usufruíram de férias em janeiro/2015
receberam os valores referentes a 1/3 de férias em três parcelas com as seguintes datas:
o Parte I: 31/01/2015
o Parte II: 27/02/2015
o Parte III: 31/03/2015

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DOS SERVIDORES DE 2015

Após 12 anos, em 2015, foram pagos os salários de dezembro e as férias dos servidores
no 5º dia útil do mês de Janeiro de 2016.
Os acertos financeiros referentes ao 13º salário de 2015 também foram todos liquidados
no ano de 2015.
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ATUALIZAÇÃO

DE CONTRATOS CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE

TRABALHO/2015

Foram

repactuados em 2015, em face à Convenção Coletiva de Trabalho, as

seguintes prestação de serviços:
o Cocção de alimentos, junto ao SINDSERVIÇOS-DF, pelas empresas: Planalto
Service Ltda - Ct. nº 01/2012; Confere Com e Serv. De Alim. e Prod. Seg. Ele. Ltda - Ct.
nº84/2011; e G&E Serviços Terceirizados Ltda – Ct. 58/2011.
o Conservação e Limpeza, junto ao SINDSERVIÇOS-DF, pelas empresas: Juiz de
Fora Serviços Gerais Ltda; Ipanema Emp. de Serviços Gerais e Transportes Ltda; Manchester
Serviços Ltda; Servegel Apoio Adm. e Suporte Operacional; e Real JG Serviços Gerais Ltda.
o Vigilância pelas empresas: Global Segurança Ltda e Confederal Vig. e Transp.
Valores Ltda, celebradas entre o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e
Vigilância do DF e o Sindicato de Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança
Eletrônica, Cursos de Formação e Transporte de Valores no Distrito Federal, homologada no
Ministério do Trabalho.

SISTEMA DE REMANEJAMENTO

Em atendimento à regulamentação da Lei Complementar nº 840/2011 e com vistas
à implantação de um processo transparente e consistente do Concurso de Remoção da
Carreira Magistério Público do Distrito Federal, um grande avanço tecnológico foi
alcançado com a implantação e a implementação do Sistema de Remanejamento, de modo
a proporcionar ao servidor maior agilidade, conforto e segurança para pleitear uma vaga
em unidade escolar de sua preferência.
O Sistema de Remanejamento permitiu que as etapas do processo fossem realizadas
totalmente on-line, nas quais os servidores puderam optar no site pelas carências
disponíveis na Rede Pública de Ensino, de acordo com seu interesse, e adicioná-las à sua
lista de prioridades.
Em um único dia, as listas de prioridades foram processadas e os resultados dos
bloqueios realizados pelos servidores apresentados de forma transparente.
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PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA – PDAF

O

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF é um

importante instrumento atualmente consolidado na rotina de cada unidade escolar da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal.
O PDAF propicia autonomia administrativa e financeira destinada ao aprimoramento
do processo educativo, e à ampliação e materialização da prática pedagógica, de modo a
viabilizar oportunidades para que o gestor tenha garantidos os meios adequados para
sistematizar a relação escola-comunidade e alcançar níveis adequados de qualidade na
educação. Um dos objetivos do PDAF é, portanto, garantir a participação da comunidade
na tomada de decisões junto ao Estado.
Os normativos que regulamentam o PDAF são o Decreto nº 33.867, de 22 de agosto
de 2012, alterado pelo Decreto nº 34.240, de 27 de março de 2013; e a Portaria nº 134, de
14 de setembro de 2012, e suas alterações/complementações.
O valor repassado é calculado de acordo com a disponibilidade orçamentária e com
base no número de estudantes matriculados e registrados no Censo Escolar do ano anterior,
considerada a especificidade e a modalidade de atendimento de cada unidade escolar.
No exercício de 2015, a Secretaria repassou recursos, via PDAF, no valor de R$
68.344.542,53 para 657 unidades escolares e mais 14 Coordenações Regionais de Ensino –
CRE. As Unidades Escolares recém-inauguradas tiveram suas necessidades supridas por
meio das CREs, são elas: CEF 5 Paranoá; CIL de Planaltina; CIL do Recanto das Emas; e CIL de
Santa Maria.
Cabe ressaltar que o repasse de recursos via PDAF, no ano de 2015, foi ampliado em
96.33% comparativamente com o do ano de 2014, cujo valor repassado foi de R$
34.801.162,11.
Importante registrar que duas unidades escolares receberam o repasse emergencial e
não receberam o repasse do exercício, pois deixaram de cumprir os procedimentos de
solicitação. Assim como 13 unidades escolares apresentaram pendências nos processos de
prestação de contas dos exercícios anteriores, o que também impediu o repasse direto a
essas UEs. Para que as respectivas comunidades escolares não fossem prejudicadas e as
atividades interrompidas em suas rotinas administrativas e pedagógicas, os recursos foram
repassados para as CREs.
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EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS

A Portaria Nº 24 desta Secretaria, publicada no DODF Nº 43, de 03 de março de
2015, ampliou a vigência do Programa Educador Social Voluntário para o período de 09 de
março a 28 de dezembro de 2015. O objetivo do programa é propiciar suporte às
atividades de Educação Integral nas unidades escolares que desenvolvem atividades de
Educação em Tempo Integral e ao Atendimento Educacional Especializado - AEE nas
unidades escolares comuns da Educação Básica e nos Centro de Ensino Especial.
O quantitativo de vagas foi estabelecido para cada uma das 14 CREs e dividido
entre Educação Integral e Atendimento Educacional Especializado.
A atuação é voluntária, não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim. É obrigatória a celebração de Termo de Adesão e
Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino e o participante.
Esse programa foi financiado pelo Programa de Descentralização Administrativa e
Financeira – PDAF e teve investimento, em 2015, de R$ 12.872.500,00.

PLANO DE OBRAS 2015-2018

Planejamento das obras de recuperação e ampliação da estrutura física das unidades
escolares da Rede Pública de Ensino e das construções de novas unidades escolares para o
quadriênio 2015-2018.
O Plano de Obras envolveu o levantamento de prioridades pela Subsecretaria de
Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional – SUPLAV, junto às Coordenações
Regionais de Ensino – CREs e à Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, por meio de
reuniões e coleta de dados; análise de viabilidade técnica e orçamentária; e atualização das
demandas judiciais e emendas parlamentares, dentre outras ações.
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REFORMA/REALOCAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES

Realocação,

reforma e ampliação de unidades escolares de modo a atender às

necessidades dos estudantes de cada localidade.
REALOCAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES APÓS REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO
Unidade Escolar

Etapa/
Modalidade

CRE

Estudantes
Atendidos

Centro
Educacional 07

Ensino Fundamental
e Médio

Ceilândia

1.922

Escola Classe
Porto Rico

Ensino Fundamental

Santa Maria

--

Escola Classe 01
da Estrutural

Ensino Fundamental
Guará

725

Situação até Dezembro/2015
UE reinaugurada e em funcionamento
desde agosto/2015.
67% da obra executada.

Realocação dos estudantes, professores e
funcionários para prédio no SIA, em
outubro/2015.

CONSTRUÇÃO DE 04 CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Ações necessárias à realização das obras de quatro novas unidades escolares para
oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional por meio de financiamento do
Programa Brasil Profissionalizado, do Ministério da Educação – MEC/FNDE.

PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Unidade
Escolar

Etapa/Modalidade

Centro de
Educação
Profissional

Ensino Médio
integrado à Educação
Profissional

Centro de
Educação
Profissional
Centro de
Educação
Profissional
Centro de
Educação
Profissional

Ensino Médio
integrado à Educação
Profissional
Ensino Médio
integrado à Educação
Profissional
Ensino Médio
integrado à Educação
Profissional

CRE

Estudantes
Atendidos

Guará

1.200

1.200

Santa Maria

1.200

Paranoá

1.200

Brazlândia
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Situação até Dezembro/2015
28% da obra executada.
Verba destinada a esta construção foi repassada pelo
FNDE desde Julho de 2012 e, somente, em março/2015
foram iniciadas as ações necessárias à sua construção.
Projetos Executivos finalizados.

Projetos Executivos finalizados.
Aguardando aprovação do projeto pela Central de
Aprovação de Projetos – CAP, da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação – SEGETH.

13 NOVOS CENTROS DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – CEPI
EM FUNCIONAMENTO

A

fim de atender ao estabelecido na Meta 1 do Plano Nacional de Educação – PNE

e do Plano Distrital de Educação – PDE, cuja finalidade é universalizar o atendimento na préescola (4 e 5 anos) e ampliar a oferta de creches (0 a 3 anos) na Rede Pública de Ensino,
foram entregues à população e iniciadas as atividades escolares, no ano de 2015, em 13
novos Centros de Educação da Primeira Infância e, consequentemente, foi alcançada a
ampliação do atendimento para mais 1.456 crianças em oito Regiões Administrativas em
todo o Distrito Federal, conforme dados abaixo:
NOVOS CENTROS DE ENSINO DE PRIMEIRA INFÂNCIA
EM FUNCIONAMENTO NO ANO LETIVO DE 2015
CEPI

Localidade

CRE

Crianças
Atendidas

Jequitibá

Águas Claras

Taguatinga

112

Olhos D’água

Plano Piloto/Cruzeiro

Plano Piloto/Cruzeiro

112

Canela de Ema

Sobradinho

Sobradinho

112

João de Barro

Sobradinho

Sobradinho

112

Jasmim

Ceilândia

Ceilândia

112

Sempre Viva

Ceilândia

Ceilândia

112

Capim Dourado
Angico

Ceilândia
Samambaia

Ceilândia
Samambaia

112
112

Pica Pau Branco

Samambaia

Samambaia

112

Sucupira
Buriti

Samambaia
Santa Maria

Samambaia
Santa Maria

112
112

Macaúba

Águas Claras

Taguatinga

112

Aroeira

Brazlândia

Brazlândia

112

Essas construções foram fruto de parceria entre o Governo de Brasília/SEEDF e o
MEC/FNDE. O investimento realizado por parte do Governo de Brasília para essas obras foi
de R$ 15.024.949,38
Essas 1.456 crianças receberam os atendimentos elencados abaixo e foram
atendidas em horário integral de 10 horas, com a garantia de cinco refeições diárias,
material pedagógico e de higiene.







104 crianças no Berçário I
104 crianças no Berçário II
312 crianças no Maternal I
312 crianças no Maternal II
312 crianças no 1º Período
312 crianças no 2º Período
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AMPLIAÇÃO DE 1.840 NOVAS VAGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 2015

Ampliação de 1.840 novas vagas na Educação Infantil para o ano letivo de 2015 por
meio da abertura de 1.456 novas vagas nos 13 novos Centros de Educação de Primeira Infância
em funcionamento e de 384 novas vagas na pré-escola (4 e 5 anos) no Centro de Educação
Infantil 01 de Ceilândia, com jornada de 5 horas diárias.

CRIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRISIONAL – CED 01 DE BRASÍLIA

Após

anos de solicitação da criação de uma unidade escolar específica para

atendimento aos estudantes do Sistema Prisional, foi criada a unidade escolar Centro
Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília) para atendimento às pessoas em situação de
privação e restrição de liberdade, cujo funcionamento administrativo, em virtude de sua
especificidade, será realizado no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação –
EAPE.
O início das atividades do CED 01 de Brasília dar-se-á com o início do ano letivo de
2016 e atenderá a aproximadamente dois mil estudantes.

AMPLIAÇÃO EM ATÉ 1.440 NOVAS VAGAS COM A ABERTURA DE TRÊS NOVOS
CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUA – CIL NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Ampliação de até 1.440 novas vagas, no turno noturno, para os cursos de Inglês e
Espanhol ofertados nos três novos Centros Interescolares de Língua: Planaltina, Recanto das
Emas, e Santa Maria, conforme detalhamento a seguir:
NOVOS CENTROS INTERESCOLARES DE LÍNGUA
CIL

CURSOS OFERTADOS

TURNO

VAGAS DISPONÍVEIS

Planaltina

Inglês e Espanhol

Noturno

480

Recanto das Emas

Inglês e Espanhol

Noturno

480

Santa Maria

Inglês e Espanhol

Noturno

480
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DISTRIBUIÇÃO DE 51.725 NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES

As unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal receberam
51.725 novas carteiras escolares (modelo CJA-06), no ano de 2015, destinadas a
complementar o mobiliário das unidades escolares em funcionamento, em decorrência do
desgaste natural de uso, e a compor o mobiliário das novas unidades escolares.
DISTRIBUIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES
CRE

Quantidade Prevista

Ceilândia

12.150

Guará

3.500

Brazlândia

500

Gama

4.800

Samambaia

5.790

Santa Maria

2.250

Sobradinho

1.400

Planaltina

2.000

São Sebastião

2.440

Taguatinga

3.080

Paranoá

3.010

Recanto das Emas

3.590

Plano Piloto/Cruzeiro

5.035

Núcleo Bandeirante

2.180

TOTAL

51.725

DISTRIBUIÇÃO

DE

718.777

UNIFORMES

ESCOLARES

PRODUZIDOS

PELO

PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL

Distribuição

de duas camisetas do uniforme escolar da Rede Pública de Ensino,

produzidas em parceria com o Programa Fábrica Social, para os estudantes matriculados nas
séries regulares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
No ano letivo de 2015, foram distribuídos 718.777 uniformes escolares produzidos
pelo Programa Fábrica Social.
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TRANSPORTE ESCOLAR

Em 2015, o Programa Transporte Escolar – Caminho da Escola contou com a frota
própria de 106 ônibus escolares para atendimento aos estudantes com deficiência e aos
estudantes da Educação Integral e das Escolas Parques.

Neste mesmo ano, foram adquiridos mais 25 veículos do Programa Caminho da
escola com objetivo de ampliar o atendimento aos estudantes com deficiência. Em
dezembro, foi concluída a licitação regular para os veículos da frota e foram celebrados os
contratos com vigência de 30 meses, podendo ser renovado por igual período.
Após análise do custo da prestação desse serviço, esta Secretaria elaborou Projeto
Básico para a contratação de empresa especializada na gestão dos veículos da frota. Foi
observado que o valor da contratação por meio de licitação era mais vantajoso para
administração pública, uma vez que, no ano de 2014, foi gasto o valor aproximado de R$
16 milhões e a proposta para o exercício de 2015 era de R$ 18 milhões, sem computar o
valor do óleo diesel que foi custeado pelo GDF; enquanto que, a contratação emergencial
para a gestão de frota, em 2015, com todas as despesas por conta da contratada e com o
valor liquidado em 180 dias foi de R$ 5 milhões e 800 mil. Em vista desse novo formato, foi
possível proporcionar uma economia de 67%, mesmo com a inclusão de novos itinerários
que possibilitaram a ampliação do atendimento para os estudantes das regiões de São
Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.
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PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

As seguintes ações foram desenvolvidas a fim de

assegurar a regularidade da

alimentação escolar para o ano letivo de 2015:

 prestação de contas dos recursos repassados pelo Governo Federal para execução do
Programa de Alimentação Escolar, junto ao FNDE, via Sistema de Prestação de Contas
Online - SiGPC, com os lançamentos das notas fiscais de compra de gêneros alimentícios;
 publicação do Decreto nº 36.900, de 23 de novembro de 2015, que regulamenta a
Lei nº 5.416, 19/08/2013, que estabelece diretrizes para a promoção da alimentação
saudável nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino;
 criação de protocolo específico para aplicação de teste de aceitabilidade dos
alimentos servidos no Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal, de acordo com
a metodologia estabelecida pelo FNDE, a fim de avaliar as preparações para compor os
cardápios; e
 mapeamento de unidades escolares que possuem horta escolar e/ou cantina privada.
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IMPLANTAÇÃO DA COZINHA EXPERIMENTAL

Foi criada a Cozinha Experimental destinada à realização de testes para composição
de cardápios e, posterior, aprovação e elaboração de documentos referentes à preparação
dos gêneros alimentícios que compõem os cardápios do Programa Alimentação Escolar do
Distrito Federal, com vistas à padronização de cardápios, fichas técnicas das preparações, e
per capitas dos alimentos fornecidos, conforme a faixa etária e a modalidade de
atendimento.
Esse espaço destina-se também à análise técnica qualitativa dos novos produtos em
processo de licitação para compor os cardápios.
As atividades da Cozinha Experimental beneficiam, em média, a 410 mil estudantes.

PROJETO ALIMENTA AÍ, GALERA!

O Projeto Alimenta Aí, Galera! consiste em uma ação intersetorial entre a Secretaria
de Estado de Educação, Esporte e Lazer; a Secretaria de Estado de Saúde; e a Universidade
de Brasília destinada à realização de um trabalho com estudantes do Ensino Médio das
unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Essa iniciativa foi motivada pelos resultados preliminares do Estudo Nacional
Multicêntrico sobre Risco Cardiovascular em Adolescentes – ERICA, que mostraram que
23,5% dos estudantes apresentavam, ao menos, um fator de risco cardiovascular. Estes
fatores correspondem a valores limítrofes, elevados de pressão arterial, colesterol,
triglicerídeos, glicemia, hemoglobina glicada ou insulina. Trata-se, portanto, de uma alta
prevalência de risco cardiovascular entre adolescentes do Distrito Federal.
O projeto realizou, em parceria com a EAPE, o Curso “Promoção de alimentos
saudáveis para alunos adolescentes por meio de ações intersetoriais”. As 14 Coordenações
Regionais de Ensino participaram por meio de equipe composta de: 1 nutricionista, 1
representante da equipe pedagógica da escola e 1 representante do Programa Saúde na
Escola – PSE, os quais desenvolveram ações de Educação Alimentar e Nutricional entre
adolescentes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino voltadas à promoção de
hábitos alimentares saudáveis, por meio da formação de profissionais da área da saúde e
da educação.
Devido à greve dos servidores da educação, algumas unidades escolares não
conseguiram finalizar suas ações. Contudo, ao final do ano de 2015, as equipes
participantes avaliaram positivamente o Projeto e manifestaram-se motivadas a
desenvolver mais atividades nessa perspectiva em 2016.
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PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR – PSE

O Programa de Saúde Escolar – PSE tem como objetivo contribuir para a formação
integral dos estudantes, mediante ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento
de crianças e jovens da Rede Pública de Ensino.
A cada ano, por força da abertura do processo de adesão das unidades escolares da
Rede Pública de Ensino e das Unidades Básicas de Saúde ao PSE, são realizados encontros e
reuniões coletivas nas Coordenações Regionais de Ensino com vistas à sensibilização para
planejamento conjunto entre a Unidade Escolar e a Unidade Básica de Saúde para a
execução de atividades que contemplem as linhas de ações do PSE.
No ano de 2015, o Programa de Saúde Escolar foi desenvolvido em 162 unidades
escolares.

PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR – PISE

Programa destinado a promover a melhoria do desempenho escolar mediante ações
preventivas e de assistência à saúde bucal e oftalmológica dos estudantes do Ensino
Fundamental da Rede Pública de Ensino.
As Coordenações Regionais de Ensino realizaram levantamento, por intermédio de
ações preventivas, para identificar os estudantes que necessitam de atendimento
odontológico e/ou oftalmológico.
No ano de 2015, foram desenvolvidos os seguintes atendimentos:
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR
Demonstrativo 2015
Área de Atendimento
Estudantes
Atendidos
Odontologia Preventiva
84.955
Odontologia Curativa
934
Médico-Oftalmológica
36.068
Preventiva
Médico-Oftalmológica Curativa
2.732
TOTAL
124.689

Número de
Ações
174.036
3.060
36.068
2.732
215.896

PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR
Demonstrativo 2015
Ação
Kits de Higiene Dental Distribuídos
Óculos Fornecidos
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Quantitativo
48.567
986

PROGRAMA MATERIAL ESCOLAR

Aprovação da Lei nº 5.490, de 16 de junho de 2015, que institui o

Programa

Material Escolar, de modo a garantir o previsto no inciso VII do artigo 208 da Constituição
Federal de 1988, que estabelece o atendimento ao educando, em todas as etapas da
Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
Há previsão de entrega do Cartão Material Escolar, no ano letivo de 2016, a
aproximadamente 80 mil estudantes da Rede Pública de Ensino beneficiários do Programa
Bolsa Família no Distrito Federal.

DIÁRIO DE CLASSE WEB

No ano letivo de 2015, toda Educação Infantil regular com jornada parcial da Rede
Pública de Ensino foi contemplada com o projeto piloto do Diário de Classe WEB, cuja adesão
é voluntária por parte dos professores.
A partir do monitoramento e do aperfeiçoamento dessa ferramenta, a Secretaria
pretende expandir seu uso para as demais etapas e modalidades da Educação Básica da Rede
Pública de Ensino, as quais podem contar, até o presente momento, com o Diário de Classe
Eletrônico – DICEL, que é uma planilha eletrônica associada ao i-Educar.

INTEGRAÇÃO DO SIGRH E GESPRO

No

ano de 2015, a fim de aperfeiçoar o acompanhamento da vinculação dos

professores às suas turmas de regência nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino, o
Módulo Escola da plataforma i-Educar passou a fazer a integração dos dados do Sistema de
Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, responsável pelos registros dos professores
pertencentes ao quadro efetivo da SEEDF, com os do Sistema de Gestão de Professores
Substitutos – GESPRO, responsável pelo registro dos professores em contrato temporário.
Esse cruzamento de dados propicia o acompanhamento geral da regência dos
professores em todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino e, consequentemente,
possibilita um mapeamento geral das carências de professores por disciplina.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Avaliar o contexto escolar com base em fatores do processo educativo de modo a
permitir a identificação das fragilidades e das potencialidades das unidades escolares da
Rede Pública de Ensino a fim de propiciar reflexões, discussões e ações destinadas a
promover a melhoria na qualidade de seu atendimento.
O Formulário Avaliativo – Avaliação Institucional: Equipe Docente foi aplicado no
período de junho a setembro de 2015, junto aos professores da Rede Pública de Ensino,
voltado a mensurar as condições de infraestrutura, gestão, práticas pedagógicas, e relação
com a comunidade.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES – PISA

O INEP, com o apoio das Secretarias de Educação dos
Estados e do Distrito Federal, organizou a aplicação do Programa Internacional de
Avaliação de estudantes – PISA.
O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa avaliação é aplicada a estudantes na faixa dos 15
anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria
dos países.
O objetivo do PISA é produzir indicadores que contribuam para a discussão da
qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria
do ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país
participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na sociedade
contemporânea.
Em 2015, a aplicação do PISA foi 100% realizada por meio do uso de computador.
Além das áreas do conhecimento avaliadas: Leitura, Matemática e Ciências, foram também
contempladas a Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas.
A aplicação ocorreu no período de 4 a 29 de maio de 2015 e envolveu
aproximadamente 900 escolas e 30 mil estudantes de todo o Brasil. No Distrito Federal,
houve a participação de 28 escolas e de aproximadamente 1.200 estudantes.
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SAEB

O Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb tem como principal objetivo
avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a
universalização do acesso à escola, de modo a oferecer subsídios concretos para a
formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a
Educação Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que
possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos
nas áreas e anos avaliados.
Os dados a seguir apresentam a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação

Básica no Distrito Federal no ano de 2015:
 553 escolas (da rede pública e privada):
o 498 escolas localizadas em zona urbana e
o 55 escolas em zona rural.
 2489 turmas:
o 1.384 turmas do 5º ano;
o 967 turmas da 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental;
o 138 turmas da 3ª série do Ensino Médio;
 33.065 estudantes avaliados no período de 9 a 27 de novembro.
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APLICAÇÃO E ANÁLISE DA PROVINHA BRASIL

A Provinha Brasil tem como objetivo investigar o desenvolvimento das habilidades
relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática. É elaborada
e distribuída pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
Inep para todas as secretarias de educação municipais, estaduais e do Distrito Federal e é
aplicada, no mesmo ano letivo, em duas etapas a fim de que os resultados possam
subsidiar ações pedagógicas destinadas a promover as aprendizagens ao longo do ano.
As unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que ofertam o
2º ano do Ensino Fundamental foram submetidas à avaliação diagnóstica referente à 1ª
fase da Provinha Brasil no período de 14 a 16 de abril.

Cabe destacar que o Distrito Federal, por meio de um sistema próprio, realiza o
trabalho de análise e reflexão dos resultados da Provinha Brasil. Esse sistema auxilia na
captação das informações, no aperfeiçoamento e celeridade da coleta, e no processamento
dos dados da avaliação de modo a propiciar a produção de relatórios e gráficos destinados
ao suporte do planejamento a ser realizado pelas unidades escolares. Essa ferramenta, que
hoje

é

referência

nacional,

foi

desenvolvida pela

Subsecretaria de

Planejamento,

Acompanhamento e Avaliação Educacional – SUPLAV/SEEDF e pela Subsecretaria de
Modernização e Tecnologia – SUMTEC/SEEDF

.
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MAIS DE 40% DAS VAGAS DO PAS FORAM CONQUISTADAS POR
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

A

conquista alcançada pelos 861 estudantes da Rede Pública de Ensino que

conseguiram uma vaga em primeira chamada para ingresso na Universidade de Brasília –
UnB por meio do Programa de Avaliação Seriada – PAS demonstra a capacidade e o
enorme potencial dos estudantes dessa Rede Pública de Ensino. Esse sucesso deve ser
também compartilhado por toda comunidade escolar, uma vez que representa o resultado
de esforços coletivos em prol de uma educação pública de qualidade.
Destaca-se que o PAS tem como objetivo geral implantar um processo seletivo para
os cursos de graduação da UnB alicerçado na integração da educação básica com a superior,
visando à melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, com base no princípio de que
a vida escolar deve-se caracterizar como um continuum.
Esta Rede Pública de Ensino vem investindo fortemente em ações voltadas a
aprimorar as diretrizes e as práticas pedagógicas no Ensino Médio. Uma dessas ações foi a
implantação, em 2015, do Programa por Dentro dos Exames do Ensino Médio: Por dentro do
Enem – Simulado DF e Por dentro do PAS-UnB.
Dentre os retornos obtidos, destacam-se os dados elencados a seguir que projetam
o crescimento do acesso à universidade pública nos últimos três anos.
Série Histórica
Relação quantidade de vagas preenchidas em primeira chamada no PAS
Dados comparativos de estudantes da Rede Pública de Ensino
aprovados em 1º chamada do PAS nos últimos 3 anos
Total
SEDF
%

2013

2014

2015

1877
571
30,4

1987
726
36,5

2004
861
43,0

Gráfico comparativo do percentual de estudantes da Rede Pública de Ensino
aprovados em 1º chamada do PAS nos últimos 3 anos
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PROGRAMA POR DENTRO DOS EXAMES DO ENSINO MÉDIO

Com o objetivo de desenvolver ações de divulgação, compreensão e utilização das
informações sobre os exames de acesso ao Ensino Superior para os profissionais da
educação e para os estudantes do Ensino Médio, a SEEDF, em parceria com entidades
estudantis e instituições externas, iniciou o programa Por dentro dos Exames do Ensino
Médio, cuja abrangência abarca duas ações: Por dentro do Enem – Simulado DF; e Por dentro
do PAS-UnB.
O programa foi desenvolvido em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96) que, em seu Art. 35, regulamenta o Ensino Médio como etapa
final da educação básica e tem, entre suas finalidades, a consolidação e o aprofundamento
dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, de modo a possibilitar o
prosseguimento de estudos e a preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando para continuar aprendendo, de forma a ser capaz de se adaptar com flexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores.
Além das finalidades do Ensino Médio apontadas pela LDB, o Programa visa atender
ao Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) que, em sua Meta 12, aponta a
necessidade da criação de políticas de incentivo ao acesso ao Ensino Superior e à Educação
Profissional.
Nessa perspectiva, o Programa Por Dentro dos Exames do Ensino Médio organiza-se
em dois eixos de trabalho: Por dentro do Enem e Por dentro do PAS-UnB, cujas ações visam
ao desenvolvimento de ações de divulgação, compreensão e utilização das informações
desses exames junto aos estudantes, aos professores e aos gestores em seus diferentes
níveis.
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PROGRAMA POR DENTRO DOS EXAMES DO ENSINO MÉDIO:
SIMULADO DF/ EDIÇÃO 2015

O Simulado DF faz parte do Programa Por Dentro dos Exames do Ensino Médio,
lançado em 28 de agosto de 2015, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a
presença na mesa de abertura do representante do Inep, Vice-Reitora da Universidade de
Brasília, Diretor do CEBRASPE, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e
Subsecretários de Educação Básica e de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
Educacional.
Como ação do Programa Por Dentro dos Exames do Ensino Médio, a Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal, em busca de ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos dos
estudantes e prepará-los para realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio –
Enem, pela primeira vez, realizou simulado preparatório nos dias 16 e 17 de novembro de
2015.
Ao todo, 14.663 estudantes do Ensino Médio e do 3º segmento da Educação de
Jovens e Adultos realizaram as provas objetivas nas áreas de Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Códigos e Linguagens e suas
Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias, e prova de redação.

CERTIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O Governo do Brasília, por meio da Secretaria de Estado da Educação/Subsecretaria
de Educação Básica/Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, formalizou Adesão ao Termo
de Cooperação junto ao MEC/INEP para certificação de escolarização nas seguintes
situações:
 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA;
 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no Exterior –
ENCCEJA Exterior, e
 Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM para certificação de conclusão ou
emissão de declaração parcial de desempenho do Ensino Médio para pessoas
maiores de 18 anos.
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OLIMPÍADA DA LÍNGUA PORTUGUESA

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, nos anos pares, realiza
concurso de produção de textos para os estudantes das escolas públicas; enquanto que,
nos anos ímpares, realiza ações de formação de seus professores com o objetivo de
contribuir para a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas públicas brasileiras.
Desse modo, em 2015, foram realizados os cursos de formação para a Olimpíada de
Língua Portuguesa, voltados aos professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da
área de Linguagens, prioritariamente de Língua Portuguesa: curso de formação "Sequência
Didática: aprendendo por meio de resenhas” e formação à distância do Projeto “Leitura vai,
escrita vem: práticas em sala de aula”.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – OBMEP

A

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP é uma

realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA e tem como objetivo
estimular o estudo da Matemática e revelar talentos na área. A participação das escolas é
por adesão e as provas são divididas em duas etapas classificatórias, nas quais os mais bem
classificados na primeira fase realizam a segunda etapa da OBMEP e concorrem a bolsas de
estudo e outras premiações. A premiação é dada também ao professor e à Unidade Escolar
por seu desempenho.
Em 2015, a OBMEP chegou à sua 11ª edição com grande adesão por parte das
unidades escolares de Ensino Fundamental e Ensino Médio, cuja participação foi de 100%
de suas UEs e, para a segunda fase da OBMEP, foram classificados 4.977 estudantes.
A Rede Pública de Ensino do DF recebeu as seguintes premiações em 2015:
o 20 unidades escolares premiadas;
o 18 professores premiados; e
o 656 estudantes premiados:
 4 estudantes receberam medalha de ouro;
 6 estudantes receberam medalha de prata;
 30 estudantes receberam medalha de bronze; e
 616 estudantes receberam menção por participação.
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AUMENTAR O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Em agosto de 2015, foi instituído Grupo de Trabalho para reestruturar o atendimento
aos estudantes do Ensino Fundamental em situação de defasagem idade-ano, cujo escopo foi
a elaboração das diretrizes pedagógicas do Programa para Avanço das Aprendizagens
Escolares – PAAE a ser realizado nos anos letivos de 2016 e 2017, destinado aos estudantes
do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino em situação de defasagem idade-ano.
O documento encontra-se em análise no Conselho de Educação do Distrito Federal
para que seja aprovada sua implantação/implementação.
O PAAE será implantado no ano de 2016 e atenderá a 2.983 estudantes do Ensino
Fundamental da Rede Pública de Ensino em situação de defasagem idade-ano.

AÇÕES DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR – PROEMI

O Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI tem como objetivo apoiar e fortalecer o
desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio, de
modo a ampliar o tempo dos estudantes na escola e buscar garantir a formação integral
com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, de modo a contemplar
as expectativas dos estudantes e as demandas da sociedade contemporânea.
Em 2015, visando ao fortalecimento do Ensino Médio e à necessidade de ampliação
do número de adesões ao ProEMI, foram realizadas ações para orientação às escolas
validadas pelo MEC para recebimento de recursos do Programa, assim como em relação à
reprogramação desses recursos e desenvolvimento dos projetos apresentados.
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PROGRAMA VIVA BRASÍLIA – NOSSO PACTO PELA VIDA

O

Programa Viva Brasília - Nosso Pacto pela Vida visa à redução da

criminalidade e à ampliação da sensação de segurança. Para tanto, utiliza metodologia
de gestão específica destinada a coordenar e articular ações entre órgãos de segurança
pública e demais áreas do Governo de Brasília e da sociedade civil do Distrito Federal.
Para tanto, há a elaboração indicadores e de metas de desempenho e a realização de
reuniões periódicas destinadas a aferir resultados obtidos e a propor soluções dos
problemas cotidianos de segurança pública, de modo a propiciar o alinhamento de
possíveis projetos e proposta do programa.
O ano de 2015 foi destinado à articulação entre as instituições/órgãos
participantes e à construção coletiva de propostas intersetoriais de enfrentamento à
violência, no qual esta Secretaria apresentou sete projetos que foram encaminhados
pela Secretaria de Estado de Segurança Pública ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID para captação de recursos destinados ao financiamento do
Programa.

PROGRAMA DF ALFABETIZADO

O

Programa DF Alfabetizado tem como objetivo alfabetizar os sujeitos da

Educação de Jovens e Adultos – EJA, assegurando a continuidade dos estudos no 1º
segmento da EJA. O Programa é uma ação do Governo do Distrito Federal, em parceria
com o Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação - MEC, executada pela
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Segundo dados do Sistema Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação, no ano
de 2014-2015, no Distrito Federal, foram atendidas 4.771 pessoas.
Publicação do Edital da 4ª Edição do Programa Brasil Alfabetizado para a seleção
de Alfabetizados, interpretes de Libras e Coordenadores de turmas, com a participação
de 1.472 inscritos, com a proposta de abertura de 300 salas, numa perspectiva de
atendimento de 3.150 alfabetizandos no período de oito meses.
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PR OJ O VE M C A M PO S A BE R ES D A T E R R A

O programa Projovem Campo Saberes da Terra tem como objetivo promover ações
educacionais voltadas a jovens agricultores e familiares, com idade entre 18 a 29 anos, que,
por diferentes fatores, foram excluídos do sistema formal de ensino, de modo a fomentar
sua participação social e cidadã e favorecer a permanência e a sucessão dos jovens na
agricultura familiar, por meio de sua formação integral na modalidade Educação de Jovens
e Adultos associada à qualificação social e à formação profissional em agroecologia.
Em 2015, primeiro ano do programa no Distrito Federal, foram matriculados 108
estudantes e contou com nove formadores.
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PR OG R A M A ES C O L A CO M UN I D A D E/ GIN ÁS TIC A N AS QU A D R AS

O

Programa Escola Comunidade/Ginástica nas Quadras – PGINQ promove o

engajamento às práticas corporais de lazer com a finalidade de contribuir para melhoria da
qualidade de vida e para a prevenção de doenças. É voltado à comunidade, especialmente,
a pessoas de baixa renda de comunidades com maior vulnerabilidade social.
No ano de 2015, o Programa teve uma ampliação no número de polos de
atendimento de 53 para 59 polos, distribuídos nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

PR OJ ET O DO C EN T R O DE I N I CI A Ç ÃO D ES PO RT I V A

O

Projeto do Centro de Iniciação Desportiva – CID promove a especialização

esportiva para estudantes da Rede Pública de Ensino com acesso livre no contraturno escolar.
No ano de 2015, O Projeto CID teve uma ampliação no número de polos de 109 para
117, distribuídos nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.
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A M PL I A ÇÃ O D O P R OJ ETO E D UC AÇ Ã O CO M M O VI M EN T O

O Projeto Educação com Movimento visa democratizar o acesso à cultura corporal
(esporte, jogos, lutas, dança, ginástica), de forma interdisciplinar, para os estudantes da
Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Inicias, por meio da inserção do professor de
Educação Física nessas etapas.
No ano de 2015, esse projeto foi ampliado em 156%, uma vez que o atendimento,
anteriormente ofertado para 25 unidades escolares, passou a ser desenvolvido em 64 UEs
nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

Fotos: Daniel Fama

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID

Parceria entre a Fundação Universidade de Brasília – FUB e a SEEDF, cujo objeto é a
participação de bolsistas do Programa em atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas
em unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com vistas à formação
de professores para a Educação Básica, de modo a valorizar o magistério como meio de
incentivo aos estudantes que optam pela carreira docente para promoção da melhoria da
qualidade da Educação Básica.
O projeto, aprovado por Edital Capes, envolve várias áreas do conhecimento com
subprojetos presenciais é executado em parceria com unidades escolares, urbanas e rurais,
distribuídas nas 14 Coordenações Regionais de Ensino. Sua abrangência alcança todas as
Etapas e Modalidades da Educação Básica. Nessas unidades escolares, professores
supervisores atuam como coformadores.
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PARLAMENTO JUVENIL DO MERCOSUL

O projeto Parlamento Juvenil do MERCOSUL surgiu na busca pela concretização de
um dos objetivos do Plano de Ação do Setor Educacional do MERCOSUL 2006 - 2010, que
pleiteava “contribuir para a integração regional, acordando e executando políticas educativas
que promovam uma cidadania regional, uma cultura de paz e o respeito à democracia, aos
direitos humanos e ao meio ambiente”.
A Subsecretaria de Educação Básica, por intermédio da Coordenação do Ensino
Médio/ Diretoria de Ensino Médio, em conjunto com a Assessoria Internacional, promoveu a
escolha dos representantes do Parlamento Juvenil do MERCOSUL – biênio 2014-2016, na
cidade de Gramado/RS, no mês de junho de 2014. Foi escolhido um Parlamentar Juvenil de
cada estado da Federação e do Distrito Federal.

PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES

O Programa Jovens Embaixadores promoveu o enriquecimento cultural e educacional
em língua inglesa para estudantes do Ensino Médio das unidades escolares da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal.
As atividades pedagógicas foram promovidas pela Missão Diplomática da Embaixada
dos Estados Unidos no Brasil.
No Distrito Federal, em 2015, dos 517 inscritos, dois estudantes foram selecionados
para representar o Distrito Federal em atividades desenvolvidas nos Estados Unidos.
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PROGRAMA JOVEM SENADOR

O programa Jovem Senador é um programa anual que seleciona, por meio de um
concurso de redação, 27 estudantes para vivenciarem o trabalho dos senadores.
Em 2015, 704 redações foram produzidas nas unidades escolares da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal. Após seleção, oito CREs enviaram 25 redações à Diretoria de
Ensino Médio, que selecionou três redações que foram encaminhadas para posterior
indicação pelo Senado Federal daquela que representaria o Distrito Federal. De acordo com
a avaliação do Senado Federal, a participação das unidades escolares do Distrito Federal foi
muito boa.

Jovens Senadores

PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO

O

programa Parlamento Jovem Brasileiro é voltado à educação para a democracia,

de iniciativa da Câmara dos Deputados, realizado em parceria com o Conselho Nacional dos
Secretários Estaduais de Educação – Consed e as Secretarias Estaduais de Educação de todo
o país, destinado a estudantes dos últimos anos do Ensino Médio.
A Coordenação de Ensino Médio participou de um encontro de coordenadores
estaduais nos dias 25 e 26 de março de 2015 e, posteriormente, coordenou a divulgação do
programa em todas as CRE, por meio de reuniões com coordenadores intermediários,
entrega de material de divulgação e envio de e-mail.
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNC

Em 2015, foram iniciadas as discussões para a construção da Base Nacional
Comum Curricular, promovidas pelo Ministério da Educação – MEC, com o objetivo de
promover a formação de um currículo comum, de abrangência nacional, aplicável a todas
as escolas de Educação Básica.
No âmbito da SEEDF, a Diretoria de Ensino Médio, por meio da Gerência de
Integração Curricular à Educação Profissional, atuou na mobilização de 100% das
Coordenações Regionais de Ensino, por meio de debate com a participação da
comunidade escolar e com materiais de apoio e orientações gerais.
Em novembro de 2015, foi realizado o Encontro da Base Nacional Comum, evento
que contou com a participação de representantes das 14 Coordenações Regionais de
Ensino do Distrito Federal.

DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

No

primeiro bimestre de 2015, foram lançadas as Diretrizes Operacionais de

Educação de Jovens e Adultos 2014-2017, cuja aprovação deu-se em dezembro de 2014
pelo Conselho de Educação do Distrito Federal.
O evento foi realizado na escola Parque 308 Sul e contou com a participação do
Secretário de Educação, Subsecretaria de Educação Básica, Coordenações Regional de
Ensino, Gestores Escolares, Coordenadores e Alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal.
Esse evento foi fundamental para o processo de formação dos Coordenadores
Intermediários das 14 CREs, os quais posteriormente realizaram a formação nas unidades
escolares com atendimento em EJA.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
EM SEMESTRES NO ENSINO MÉDIO

Publicação das Diretrizes para organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade
Ensino Médio.
Encontro para entrega das Diretrizes a todas as unidades escolares com oferta de
Ensino Médio com a participação das 14 Coordenações Regionais de Ensino e a
Subsecretaria de Educação Básica.
Implantação e implementação de regime de Semestralidade em 33 unidades escolares
de Ensino Médio, de modo a propiciar redução considerável da evasão escolar e da
repetência.

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DE ESCOLARIZAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO

Em

2015, a Secretaria implantou as Diretrizes Pedagógicas de Escolarização na

Socioeducação, o que tornou o Distrito Federal a primeira Unidade da Federação a ter um
documento norteador da prática pedagógica nas unidades de internação socioeducativas e
internação cautelar, e nas unidades escolares que recebem adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas de semiliberdade, de liberdade assistida e de prestação de
serviço à comunidade.

35

CENTRO DE REFERÊNCIA DOS ANOS INICIAIS – CRAI

O Centro de Referência para Anos Iniciais – CRAI foi concebido para viabilizar a
implementação do Ensino Fundamental de 9 anos, por meio do suporte teóricometodológico especialmente destinado aos professores. É um espaço de troca de
experiências e de formação referentes às aprendizagens nesta Etapa da Educação Básica
que conta com os articuladores para orientar, acompanhar, avaliar e subsidiar o fazer
pedagógico nos Anos Iniciais.
No ano de 2015, o CRAI completou uma década de existência como política pública
da educação no Distrito Federal. Em comemoração aos seus 10 anos de sucesso, a Revista
Com Censo publicou, em edição especial, matéria sobre formação dos professores
alfabetizadores dos anos iniciais, por meio de relatos de experiências, entrevistas e artigos
que retratam as vivências dos profissionais no CRAI, a implantação do Ensino Fundamental
de 9 anos no DF, a instituição do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA e as estratégias
pedagógicas utilizadas ao longo desse período.

Em dezembro de 2015, foi realizado o Seminário do Plano Nacional de Alfabetização
na Idade Certa – PNAIC, cujo objetivo foi potencializar as discussões sobre alfabetização e
formação de professores, a fim de viabilizar a reflexão crítica sobre a prática pedagógica
dos professores participantes, no que concerne às aprendizagens dos estudantes atendidos
no Bloco Inicial de Alfabetização – BIA.

Esse seminário deu-se como culminância da formação do PNAIC, que contou com a
participação de 3.442 professores. Foi também espaço de lançamento da referida edição
especial da Revista Com Censo, em comemoração aos 10 anos do CRAI.
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OFERTA CRESCENTE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A Educação Profissional no Distrito Federal qualifica anualmente centenas de jovens
e, nos últimos anos, ampliando de forma progressiva o número de vagas e as formas de
ofertas dos cursos em diferentes Regiões Administrativas -RA
Os cursos são ofertados de forma concomitantes e subsequentes nos Centros de
Educação Profissional (CEP) e de forma integrada nos Centros de Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional (CEMI) (tab. 1). Além do mais, os Cursos de Formação Inicial Continuada
– FIC alcançou mais de 10.000 matrículas em 2015.
Unidades Escolares com oferta de Educação Profissional
Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama – CEMIGAMA
Escola Técnica de Ceilândia – CEP-ETC

Escola Técnica de Brasília – CEP-ETB
Escola de Música de Brasília – CEP-EMB

Escola Técnica de Saúde de Planaltina (CEP-ETSP)
Centro Educacional Irmã Regina - CEMI
Centro Educacional 01 do Cruzeiro

Cursos
Informática
Informática
Administração
Informática
Telecomunicações
Eletrotécnica
Eletrônica
Piano, guitarra, violino, entre
outros.
Análises Clínicas
Segurança do Trabalho
Saúde Bucal
Enfermagem
Nutrição e Dietética
Controle Ambiental

Informática para Internet

A oferta integrada da Educação Profissional com o Ensino Médio começou com a
criação do CEMI-GAMA, que hoje atende a mais de 400 estudantes. Em 2015, essa oferta
integrada foi ampliada em mais 120 vagas no Centro Educacional 01 do Cruzeiro e, em breve,
serão ofertadas mais 140 vagas em um novo CEMI na Região Administrativa do Guará.
A expansão da Educação Profissional no Distrito Federal coaduna-se com a política
nacional da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação SETEC/MEC, cujo princípio norteado visa à crescente oferta da Educação Profissional, com
qualidade e aumento da capilaridade, de modo a possibilitar a democratização do acesso à
formação profissional a jovens e adultos de todo Distrito Federal.
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PREMIAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO DF – FAP/DF

A cerimônia simbólica da premiação aconteceu no dia 16 de dezembro de 2015,
no auditório do Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília e contou
com a presença de representantes da FAP, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte
e Lazer e de suas unidades escolares.
Ao todo, 12 exitosos projetos de grandioso

mérito acadêmico foram

contemplados: Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama: 3 projetos;
CEP-Escola Técnica de Ceilândia: 2 projetos; CEP-Escola Técnica de Brasília: 1 projeto; CEP-Escola
de música de Brasília: 1 projeto; CEP-Escola Técnica de Saúde de Planaltina: 4 projetos; e Centro
Educacional IRMA REGINA: com 1 projeto

AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA
OFERTA EM 2016 DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O Parecer Nº 57/2015-CEDF, de 24 de março de 2015, oficializa o ato do Conselho de
Educação do Distrito Federal – CEDF que aprovou e autorizou o curso técnico de nível médio
de Técnico em Controle Ambiental integrado ao 3º segmento da Educação de Jovens e
Adultos para implantação no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, da
Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia. As primeiras turmas desse curso foram
ofertadas no 2º semestre do ano letivo de 2015.
Com essa conquista, a Secretaria alcançou a ampliação de vagas, cursos e capilaridade
da Educação Profissional na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e, sobretudo, amplia a
oferta da modalidade de Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos.
Em 2015, o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foi autorizado
pelo Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF. As primeiras turmas desse curso serão
ofertadas no 1° semestre do ano letivo de 2016. Serão ofertadas 140 vagas no período diurno
em tempo integral.
Com essa conquista, a Secretaria alcança a ampliação de vagas e cursos da Educação
Profissional da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na modalidade de Educação
Profissional integrada ao Ensino Médio.
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MAPEAMENTO E PERFIL DOS ESTUDANTES DA EJA

No ano de 2015, a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos – DIEJA realizou, em
parceria com a Subsecretaria de Planejamento Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV e
a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, um acompanhamento dos
estudantes ingressantes na modalidade de Educação de Jovens e Adula – EJA, via
telematrícula 156, por intermédio de um relatório socioeconômico destinado a formular
um mapeamento mais preciso do público ingressante na Rede Pública de Ensino para esta
modalidade.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SISTEMA PRISIONAL

Criação

da Portaria Conjunta entre a Secretaria de Estado de Educação e a

Secretaria de Estado de Justiça destinada a disciplinar a oferta de escolarização na
modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA para pessoas em situação de restrição e
privação de liberdade nas unidades prisionais do Distrito Federal (Portaria Conjunta, Nº
01, de 15 de abril de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 74, de 16 de
abril de 2015).

Realizações de visitas com reuniões técnicas a todas unidades prisionais do
Distrito Federal.

.
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INSTITUIÇÃO DO DIA DA CULTURA DIGITAL

Foi instituído em 2015 o dia letivo temático intitulado Dia da Cultura Digital, cujo
objetivo é instigar a discussão sobre a utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs no ambiente escolar e sua articulação com as diretrizes pedagógicas da
SEEDF, além de promover a reflexão sobre a influência das tecnologias na vida e na
sociedade.
O Dia da Cultura Digital é um importante momento para promover as discussões
sobre o uso cotidiano de recursos tecnológicos na unidade escolar e os problemas
enfrentados quanto à tecnologia e às possibilidades apontadas para o desenvolvimento de
ações orientadas e afinadas com a proposta pedagógica da SEEDF e com o Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar.
Além de discussões, a atividade temática tem o intuito de disponibilizar e articular
espaços para a promoção de oficinas e atividades pedagógicas que possibilitem maior
compreensão sobre o tema e promova o intercâmbio e a exposição de experiências exitosas
que ocorrem na Rede Pública de Ensino, além do apontamento de possibilidades de
desenvolvimento de práticas.

SEMANA DA ÁGUA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

A Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água, evento previsto no
calendário escolar 2015, ocorreu nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino no
período de 23 e 27 de março.

As atividades desenvolvidas tiveram como objetivo

promover ações pedagógicas para conscientização da comunidade escolar quanto à
situação da água potável em nossa sociedade e à importância de sua conservação para as
gerações futuras.
Foram desenvolvidas ações educativas acerca do uso sustentável da água, com
envolvimento da escola, família e sociedade, por meio de seminários, palestras, visitas de
campo às unidades de conservação e parques ecológicos, às estações de tratamento de
água e esgoto, além de atividades artísticas e culturais.
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V CIRCUITO DE CIÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

O

Circuito de Ciências tem como propósito fomentar a produção de

conhecimentos científicos e tecnológicos, e as iniciativas de iniciação científicas realizadas
pelas unidades escolares e sua comunidade. Sua abrangência alcança todas as etapas e
modalidades da Educação Básica. É um evento composto por três etapas: etapa local, que
ocorre dentro da própria escola, com a mostra de trabalhos e produção da comunidade
escolar; etapa regional, na qual cada CRE organiza sua mostra de trabalhos e convida
todas as escolas para expor os trabalhos relacionados ao tema proposto para o Circuito
de Ciências; e etapa distrital na qual os melhores trabalhos de cada modalidade,
selecionados em cada CRE, são apresentados para toda a população do Distrito Federal.
Os melhores trabalhos de cada etapa/modalidade recebem o convite para expor suas
experiências na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorreu entre os dias 19 e 25 de
outubro, no Pavilhão do Parque da Cidade. O tema de 2015 foi Luz, Ciência e Vida, e o
principal objetivo do evento foi mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em
torno dessa temática. Foram apresentadas atividades de ciência e tecnologia com a
valorização da criatividade, da atitude científica e da inovação.
A atividade foi organizada pelo Governo de Brasília, em parceria com o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as Coordenações Regionais de Ensino da SEEDF
foram representadas no evento por meio de projetos e exposições selecionados nas
etapas regionais do V Circuito de Ciências.
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37º CURSO INTERNACIONAL DE VERÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA

A 37ª edição do Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília CIVEBRA, realizada entre os dias 14 e 29 de janeiro de 2015, contou com a participação
de 44 professores e cerca de 460 alunos.
A opção por transformar o CIVEBRA em Projeto Pedagógico do Centro de
Educação Profissional - Escola de Música de Brasília alcançou uma redução de custo
considerável, consoante à proposta de redução de gastos do Governo de Brasília.
Foram duas semanas de reverência à música clássica e popular e ao aprendizado,
nos quais os participantes tiveram os benefícios da troca de vivência com músicos
nacionais e internacionais. O público também foi agraciado por meio das apresentações
culturais de música popular e clássica.
Outra novidade foi o investimento de quase R$ 1 milhão em estrutura que
permaneceu como patrimônio do CEP Escola de Música de Brasília, tais como:
instrumentos musicais, equipamentos, e a reforma de seu teatro.

42

1º FESTIVAL DE FILME CURTA-METRAGEM DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
DISTRITO FEDERAL

O 1º Festival de Filme Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília teve como
objetivo dar visibilidade às produções audiovisuais realizadas por estudantes e
professores no contexto escolar.
A iniciativa é fruto da parceria entre as Secretarias de Estado de Cultura e de
Educação e contou com a participação de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental,
do Ensino Médio, da Educação de jovens e Adultos, e da Educação Profissional.
No total, 362 mil estudantes foram envolvidas na mostra, com 101 filmes inscritos.
As produções tiveram como tema “A cara da cultura em sua cidade”. Dos 101
filmes participantes, 30 filmes foram escolhidos para exibição no 48º Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro, que ocorreu entre os dias 15 e 22 de setembro. Dentre esse, sete
filmes foram premiados.
A divulgação conjunta realizada pela Diretoria de Ensino Fundamental, Diretoria
do Ensino Médio, Canal-e, e Secretaria de Estado de Cultura foi determinante para o
sucesso do 1º Festival de Filmes Curta Metragem das Escolas Públicas de Brasília.
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JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL – 2015

Os Jogos Escolares do Distrito Federal – JEDF promovem o fomento da prática
desportiva como direito social e exercício da cidadania para os estudantes do Distrito
Federal.

A edição do ano de 2015 teve início com a Abertura Oficial dos Jogos Escolares do
Distrito Federal no dia 14 de abril. No total, o JEDF contou com a participação de 8.637
estudantes de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, sendo 4.388 estudantes
da Rede Pública de Ensino.
Esses estudantes puderam competir nas modalidades: tênis de mesa, peteca,
atletismo, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica,
natação, xadrez, karatê, voleibol e vôlei de praia (este apenas para a Etapa de 15 a 17 anos).
As atividades foram divididas da seguinte forma:


etapa de 12 a 14 anos e de 15 a 17anos, seletiva para os Jogos Escolares da
Juventude;



etapa 12 a 14 anos, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em
âmbito nacional;



Jogos Escolares Paraolímpicos do Distrito Federal: seletiva para Paralimpíada
Escolar, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em âmbito
nacional;



Jogos Escolares Noturnos do Distrito Federal: Corujão – destinados aos
estudantes do ensino noturno;



Jogos Intercids: jogos entre os Centros de Iniciação Desportiva; e



Jogos Escolares Regionais: jogos realizados pelas Coordenações Regionais de
Ensino.
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JOGOS ESCOLARES PARALÍMPICOS DO DISTRITO FEDERAL

Os Jogos Escolares Paralímpicos do Distrito Federal visam fortalecer a participação e
incentivar o engajamento dos estudantes com deficiências em diferentes atividades
esportivas.
Em 2015, os Jogos Escolares Paralímpicos contaram com a participação de 287
estudantes.

JOGOS ESCOLARES NOTURNOS DO DISTRITO FEDERAL – CORUJÃO

Os Jogos Escolares Noturnos do Distrito Federal – Corujão visam possibilitar aos
estudantes do turno noturno, de qualquer etapa ou modalidade de ensino, a participação
nos Jogos Escolares, com ênfase na convivência ética e no congraçamento entre os
participantes.
Em 2015, os Jogos Escolares Noturnos contaram com a participação de 273
estudantes.
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APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO NORTE-AMERICANO
BREAK OF REALITY

Apresentação Cultural do grupo Norte-Americano Break of Reality realizada no dia
20 de agosto de 2015, no Ginásio da Escola Parque Anísio Teixeira, da Coordenação
Regional de Ensino de Ceilândia, para um público de 700 estudantes matriculados na Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal.
A única apresentação da Break of Reality exclusiva para estudantes da Rede Pública
de Ensino deu-se como fruto da parceria entre a Embaixada dos Estados Unidos e a
Secretaria de Estado de Educação.
O evento celebrou ainda o aniversário de um ano da Escola Parque Anísio Teixeira
(04 de agosto) e o Dia Mundial da Juventude.

Na ocasião, 74 estudantes de música da própria escola — entre vocalistas,
violonistas, violinistas e percussionistas — apresentaram um arranjo da canção “Trenzinho
do Caipira”, do maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, e “Rindo à Toa”, do grupo de forró
Falamansa.
A plateia foi composta ainda por estudantes dos Centros de Ensino Fundamental 16
e 31, dos Centros de Ensino Educacional 06 e 11, e do Centro Interescolar de Línguas de
Ceilândia.
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PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES E O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA REDE PÚBLICA DE ENSINO

A

Portaria Conjunta nº 02, de 17 de Junho de 2015, estabelece parceria

específica entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer para o fortalecimento da Educação Ambiental na Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, no contexto da concepção da Educação Integral e
do Programa Brasília nos Parques.
Após publicação da Portaria, foi instituído o Comitê Gestor, integrado por um
representante de cada pasta e do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM, tendo como
Presidente, o representante da SEEDF.
Em seguida, foi iniciada a elaboração do Edital para o Processo Seletivo
Simplificado de Servidores da Carreira Magistério Público, no cargo de Professor da
Educação Básica, para exercício em Parques Ecológicos e demais Unidades de
Conservação - UC.

Parque Ecológico Onoyama – Taguatinga.

AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS

Como política pública de valorização dos servidores da Educação e de melhoria da
qualidade da educação pública no Distrito Federal, foram ofertadas as seguintes vagas para
afastamento para estudo em nível de especialização, mestrado e doutorado para as Carreiras
Magistério Público e Assistência à Educação:
Afastamento Remunerado para Estudos
Nível do curso

1º semestre

2º semestre

Total anual

Mestrado

81

42

123

Doutorado

24

14

38

01

-

01

Especialização Carreira
Assistência à Educação
Total

106

56
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162

SISTEMA DE REMANEJAMENTO

Em atendimento à regulamentação da Lei Complementar nº 840/2011 e com vistas à
implantação de um processo transparente e consistente do Concurso de Remoção da
Carreira Magistério Público do Distrito Federal, um grande avanço tecnológico foi alcançado
com a implantação e a implementação, em 2015, do Sistema de Remanejamento, de modo a
proporcionar ao servidor maior agilidade, conforto e segurança para pleitear uma vaga em
unidade escolar de sua preferência.
O Sistema de Remanejamento permitiu que as etapas do processo de remanejamento
fossem realizadas totalmente on-line, nas quais os servidores puderam optar e adicionar à
sua lista de prioridades as vagas/carências disponíveis na Rede Pública de Ensino
diretamente no site.
Em um único dia, as listas de prioridades foram processadas e os resultados dos
bloqueios realizados pelos servidores apresentados de forma transparente.

CINE CLUBE DA EAPE

Inaugurado em 17 de abril de 2015, o Cine Clube
da EAPE tem como objetivo promover o acesso e o gosto pelo cinema e pelas produções
audiovisuais e, consequentemente, o fortalecimento da formação continuada dos
profissionais da educação.

CURSOS EM ARTICULAÇÃO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS

Fortalecimento da articulação junto ao Ministério da Educação para oferta de cursos
vinculados a Programas do Governo Federal/MEC com a seguinte oferta em 2015:
Cursos – Principais Programas Federais/MEC

Total de vagas

Profuncionário

1.000

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio

4.005

Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares

480

Gestão Escolar Democrática: das Políticas Públicas ao Projeto Político-Pedagógico
Pro-info
Letramentos e Práticas Interdisciplinares – especialização
Total

875
675
117
7.152
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OFERTA DE 7.367 VAGAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA EAPE

Fortalecimento da formação continuada para a melhoria da qualidade do ensino da
Rede Pública de Ensino por meio da oferta de cursos pelo Centro de Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação - EAPE.
A divulgação e a inscrição desses cursos foram realizadas via site da EAPE no período
de 18/03 a 06/04/2015.
Temática
Principal

CURSOS EM 2015

Educação
Infantil

Educação Infantil:
desenvolvimento,
ludicidade, arte e
linguagens

Ensino
Fundamental

Anos Finais:
aprendizagens e
práticas pedagógicas

Total
de
vagas

Integração à Carreira
Magistério: Educação
Infantil e Anos Iniciais

Rodas de Brincar: a
importância dos
brinquedos cantados,
das cirandas e
brincadeiras na escola

Organização dos
tempos e espaços no
Centro de Educação
da Primeira Infância –
CEPI módulo II

Educação
Infantil: arte
para educar,
cuidar, brincar e
interagir
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Integração à Carreira
Magistério – Anos
Finais: matemática,
ciências humanas e
ciências da natureza

Vivências com a
musicalização

Integração à Carreira
Magistério – Anos
Finais: linguagens,
códigos e suas
tecnologias

-------------

277

Ensino
Médio

Planejamento
Curricular Integrado
e Práticas
Pedagógicas no
contexto do Ensino
Médio e da EJA – 3º
Segmento

Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do
Ensino Médio – PNEM

------------------------

---------------------

---------------

4.088

Educação
Especial

Atendimento
Educacional
Especializado – AEE

Educação para surdos –
Libras I, II e III

Sistema Braille Integral
Língua
Portuguesa/Códigos
Unificado Matemático

---------------------

--------------

1.142

Educação de
Jovens e
Adultos

Tópicos Atuais em
EJA

DF Alfabetizado CEJAD

-------------------------

--------------------

--------------

110

Educação
Física
Escolar,
Esporte e
Lazer

Educação Física
Escolar: intervenção e
conhecimento

Educação Física na
Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

-----------------------

--------------------

--------------

147

Eixos
Transversais

Diversidade de
cursos com os
seguintes temas:
gênero e
sexualidade, relações
étnico-raciais,
educação ambiental,
mediação de
conflitos e outros

----------------------

------------------------

--------------------

--------------

1.130

TOTAL
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7.367

OFERTA DE 600 VAGAS NO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR NA EAPE

Oferta do curso Gestão Escolar Democrática: das Políticas Públicas ao Projeto PolíticoPedagógico da Escola destinado aos gestores das unidades escolares da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.
Esse curso visou ao fortalecimento da gestão democrática e ao atendimento à
previsão legal estabelecida na Lei Nº 4.751/2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a
Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, a qual prevê a
participação dos gestores eleitos em Curso de Formação para Gestores como etapa prevista
no processo eleitoral (art. 38, IV) e ressalta que o servidor deve assumir o compromisso de,
após a investidura do cargo, frequentar o curso ofertado pela Escola de Aperfeiçoamento
dos Profissionais da Educação EAPE/SEDF (art. 40, VII).

FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS ESCOLARES NA EAPE

Oferta de curso pela EAPE, em parceria com o Ministério da Educação – MEC e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para a qualificação dos
membros eleitos para os Conselhos Escolares das unidades escolares da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.

FORMAÇÃO DE 112 FORMADORES DA EAPE NA PERSPECTIVA DA PESQUISA

Formação,

na perspectiva da pesquisa, de 112 formadores do Centro de

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, Esporte e Lazer - EAPE.
Essa iniciativa visa à formação do professor-pesquisador, ao fomento da pesquisa-ação
no âmbito da formação continuada, e à criação de grupos de pesquisa na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal.
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CURSOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE
APOIO À APRENDIZAGEM

Os

cursos “A Arte de Coordenar Ações e Manejar Grupos” e “Aspectos

Constitutivos da Prática do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem” favoreceram à
formação

de

400

orientadores

educacionais

e

360

pedagogos

e

psicólogos,

respectivamente.
O curso “A Arte de Coordenar Ações e Manejar Grupos”, cujo objetivo foi promover
a aprendizagem e o desenvolvimento de competências de manejo de grupos e de
coordenação de ações que favoreçam a ação coletiva e cooperativa na práxis do
pedagogo-orientador educacional, de modo a potencializar as coordenações coletivas
regionais dos orientadores educacionais como espaço de transformação efetiva das
situações-problema-desafios. Esse curso foi realizado por intermédio de parceria entre a
Coordenação de Políticas Educacionais para Etapas, Modalidades e Temáticas Especiais de
Ensino; a Diretoria de Programas Institucionais; Educação Física e Desporto Escolar; a
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; e o
Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE.
O curso “Aspectos Constitutivos da Prática do Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem”, cujo objetivo foi favorecer, por meio de formação continuada, a
identificação de recursos pedagógicos/metodológicos que possibilitem o enfrentamento
das diversas situações complexas inerentes ao trabalho realizado no contexto escolar,
tendo como fio condutor um olhar pela subjetividade, dentro de uma perspectiva culturalhistórica. Esse curso foi realizado em uma parceria entre a Coordenação de Políticas
Educacionais para Etapas, Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino; a Diretoria de
Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar; a Gerência de Orientação
Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; a EAPE; e a Universidade de
Brasília (Faculdade de Educação, Instituto de Psicologia e Departamento de Psicologia
Escolar).

CURSO MULTIMEIOS DIDÁTICOS COM FOCO EM BIBLIOTECA ESCOLAR

O

curso tem como objetivo promover a formação continuada dos profissionais

atuantes nas bibliotecas escolares/salas de leitura da Rede Pública de Ensino do DF, em
cumprimento à Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010.
Considera-se a relevância do referido curso, viabilizado em parceria com o Instituto
Federal de Brasília – IFB, por se tratar da primeira formação técnico-pedagógica específica
voltada para esses profissionais.
Participam do curso 92 professores, distribuídos em três polos: Brasília, Gama e
Taguatinga. O referido curso tem duração de dois anos, com previsão de término em 2017.
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FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EJA E VOLUNTÁRIOS

Em prol do fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal,
a atual Diretoria realizou, no decorrer do ano de 2015, ações voltadas à formação
continuada de seus profissionais da educação.
Para tanto, foram realizadas reuniões periódicas com a EAPE para o planejamento
de ações formativas e de cursos para os profissionais de EJA - 1º Segmento e do
Programa DF Alfabetizado com duração de 40h (30h diretas e 10h indiretas).

Outra ação de enorme relevância foi a finalização do III Curso de Pós-Graduação
lato sensu em Educação na Diversidade e Cidadania com ênfase em Educação de Jovens e
Adultos, em parceria com a Universidade de Brasília - UnB / Universidade Aberta do
Brasil – UAB.
No total, 209 professores da Rede Pública de Ensino concluíram o curso com a
apresentação dos seus Projetos de Intervenção Local – PIL direcionados à EJA.

Por fim, destaca-se também a realização de formação inicial e continuada para os
professores atuantes no sistema prisional, ao longo do ano de 2015, pela atual Diretoria
de Educação de Jovens e Adultos.
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