UO: 18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA TÉMATICO:
6221 – EDUCA MAIS BRASÍLIA

OBJETIVO GERAL:
Proporcionar uma educação pública democrática e de qualidade, voltada à formação integral do ser humano, com garantia da universalização do acesso à escola e da permanência,
com êxito, no processo de ensino-aprendizagem; e assegurar a valorização dos profissionais da educação.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
001 – AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA EDUCAÇÃO: Ampliar significativamente o atendimento educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, prioritariamente para a
educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:
18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – SEDF
Orientações constam no item 5.1.2 das Instruções
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS
Análise Quantitativa
COD
PROG

6221

COD
OBJ

1

Nº
META

1

META

Garantir que todas as unidades escolares a serem
construídas estejam adequadas às necessidades da
educação em tempo integral e às necessidades de
acessibilidade arquitetônica, destinadas aos estudantes
com deficiência. (SEDF)
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100
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%

100
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6221

1

2

Criar 01 Escola Parque, preferencialmente, em região
que ainda não disponha desse tipo de atendimento.
(SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

20

20

20

6221

1

3

Criar 01 Centro Educacional destinado a centralizar a
gestão da documentação escolar dos estudantes dos
estabelecimentos penais do Distrito Federal. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

100

100

100

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

10

10

20

20

0,2

0,9

20

100

0,2

1

6221

1

4

Reformar as instalações físicas (estrutura física, rede
elétrica e hidráulica) de 06 unidades escolares do
Ensino Fundamental; 02 unidades escolares do Ensino
Médio; e 01 unidade escolar de Educação Profissional.
(SEDF)

6221

1

5

Ampliar 08 unidades escolares do Ensino Fundamental;
01 unidade escolar de Ensino Médio; 01 Centro
Interescolar de Línguas. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

40

40

40

90

6

Construir 36 Centros de Educação da Primeira Infância;
04 Centros de Educação Infantil; 01 unidade escolar
ofertante de Ensino Fundamental; 02 unidades
escolares de Ensino Médio; 04 Centros de Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional; e 01 Centro de
Ensino Especial. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

30

40

40

47,91

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

0

0

0

0

18101

100

%

ACUM

MAIOR, MELHOR

0

0

10

26,66

0,26

6221

1

0,479

6221

1

7

Adequar a estrutura física e a estrutura lógica dos
espaços destinados à instalação dos laboratórios
oriundos do Programa Brasil Profissionalizado da
SETEC/MEC. (SEDF)

6221

1

8

Reconstruir 03 unidades
Fundamental. (SEDF)

6221

1

9

Ampliar a instalação de brinquedos em 105 unidades
escolares. (SEDF)

18101

105

UNID

ACUM

MAIOR, MELHOR

0

115

115

271

2,58

6221

1

10

Instalar 100 novos parques em unidades que ofertam
Educação Infantil. (SEDF)

18101

100

UNID

ACUM

MAIOR, MELHOR

0

0

22

22

0,22

escolares

de

Ensino

0

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

1 - Garantir que todas as unidades escolares a serem construídas estejam adequadas às necessidades da educação em tempo integral e às necessidades de acessibilidade
arquitetônica, destinadas aos estudantes com deficiência. (SEDF)
2016
A coordenação de Infraestrutura segue em seus projetos, todas as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que define todas as regras de acessibilidade a edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos.
2017
A SEEDF continua seguindo em seus projetos todas as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050, atualizada da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que
define todas as regras de acessibilidade a edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos.
2018
No ano de 2018 a SEEDF continuou seguindo em seus projetos, todas as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), que define todas as regras de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
2019 No ano de 2019 a SEEDF continuou seguindo em seus projetos, todas as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que define todas as regras de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
2 - Criar 01 Escola Parque, preferencialmente, em região que ainda não disponha desse tipo de atendimento. (SEDF)
2016
A publicação da Portaria nº 265 de agosto de 2016, a SEEDF dispõe sobre implementação da Política Formal de Educação Patrimonial. Nesse contexto, ampliou-se a idéia de
criação de uma escola parque para um Centro de Educação e Patrimônio Escola Parque. O projeto será concluído ainda no 1º semestre de 2017, após a finalização das tratativas com o IPHAN e
SEMA/IBRAM relativas à criação de um Museu e à cessão de espaço no Parque Três Meninas localizado em Samambaia.
2017
Em 2016, a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Subsecretaria de Educação Básica elaborou proposta pedagógica para criação de um Centro de Educação e Patrimônio
Escola Parque, em articulação com o IPHAN e SEMA/IBRAM, a ser constituído no Parque Três Meninas em Samambaia. No entanto, a referida proposta não foi efetivada, visto que a
SEMA/IBRAN solicitou a esta Secretaria a responsabilização pela manutenção estrutural do espaço, incompatíveis com nossas condições administrativas. Em face disso, esta meta está em fase
de estudo para que seja realizada a criação de uma nova Escola Parque, nos termos do proposto na presente meta.
2018
Ao final do ano de 2018 foi encaminhado o projeto básico para a criação da Escola Parque de Planaltina, que se encontra tramitando internamente na casa. No final de 2018, a
SEEDF possuía ao todo 07 (sete) escolas parque: EP 308 Sul; EP 313/314 Sul; EP 210/211 Norte; EP 303/304 Norte; EP 210/211 Sul; EP Anísio Teixeira de Ceilândia e EP da Natureza de
Brazlândia.

2019 Não houve criação de Escola Parque em 2019. Permanecem as 07 (sete) escolas parque: EP 308 Sul; EP 313/314 Sul; EP 210/211 Norte; EP 303/304 Norte; EP 210/211 Sul; EP
Anísio Teixeira de Ceilândia e EP da Natureza de Brazlândia.
Das atuais 07 (sete) escolas parque, 05 (cinco) fazem parte da Rede Integradora em Educação Integral da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, são elas: EP 308 Sul;
EP 313/314 Sul; EP 210/211 Norte; EP 303/304 Norte; EP 210/211 Sul.
A Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP é constituída por 17 Escolas Classe e cinco Escolas Parque. Nessa proposta, é oferecida aos estudantes uma jornada escolar
diária de 10 horas, dividida em dois períodos de 5 horas diárias em cada Unidade Escolar (Escola Classe e Escola Parque). Destaca-se que esta modalidade contempla 100% dos
estudantes de um dos turnos da escola.
Nas Escolas Classes: Os professores dos Anos Iniciais ministram os componentes curriculares da Base Nacional Comum, exceto Arte e educação Física, mais o Acompanhamento
Pedagógico de Língua Portuguesa e matemática do Programa Novo Mais Educação, totalizando 25 horas de regência semanal.
Nas Escolas Parques: As atividades complementares artísticas, culturais, esportivas e motoras do PNME (cultura e arte e/ou esporte e laser) tem carga horária de 7 horas
semanais. As da Base Nacional Comum, arte e educação física, perfazem um total de 8 horas; e as de Formação de hábitos Individual e Social, 10 horas semanais. O Quadro
abaixo demonstra, de forma objetiva as atividades e suas respectivas cargas horárias:
QUADRO COM DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES
UNIDADE ESCOLAR

ATIVIDADE

Base Nacional Comum de Língua
Matemática, Geografia, História e Ciências

QUANTIDADE
HORAS
ATIVIDADES
Portuguesa,

17 Horas

DE
POR

TOTAL DE
HORAS

25 Horas

ESCOLA CLASSE

ESCOLA PARQUE

Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa e
Matemática

8 Horas

Formação de Hábitos individuais e Sociais

10 Horas

Base Nacional Comum de Educação Física e Arte

8 horas

Atividades Artísticas, Culturais, Esportivas e Motoras

7 Horas

25 Horas

A Escola Parque Anísio Teixeira de Ceilândia e Escola Parque da Natureza de Brazlândia, seguem o mesmo modelo em suas regiões.
3 - Criar 01 Centro Educacional destinado a centralizar a gestão da documentação escolar dos estudantes dos estabelecimentos penais do Distrito Federal.
2016
Em 30 de dezembro de 2015 o Centro Educacional nº 01 de Brasília, localizado na Asa Sul, foi institucionalizado como a unidade destinada a acolher a equipe gestora e a
coordenação pedagógica, bem como centralizar a gestão da documentação escolar dos estudantes oriundos de estabelecimentos penais.

2017
Meta alcançada 100%. Criação do Centro Educacional 01 de Brasília, responsável pela gestão da oferta da escolarização no Sistema Prisional do DF, pela Portaria nº 239 de 30 de
dezembro de 2015.
2018
A criação do Centro Educacional 01 de Brasília – CED 01 de Brasília, através da Portaria n° 239 de 30 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de
dezembro de 2015, representou um marco na institucionalização da educação para pessoas em situação judicial de restrição de Liberdade. A criação da instituição proporcionou uma mudança
significativa na oferta e na gestão do ensino regular no Sistema Prisional do Distrito Federal. Antes de sua criação, as atividades educacionais no Sistema Prisional do DF eram ofertadas através
de Convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF.
2019 Esta meta foi alcançada 100%. O Centro Educacional 01 de Brasília, criado por meio da Portaria nº 239 - SEEDF, de 30 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do DF
(DODF) nº 250, de 31 de dezembro de 2015, é a unidade escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que atende às unidades prisionais e centraliza a gestão da
documentação escolar dos estudantes dos estabelecimentos penais.
4 – Reformar as instalações físicas (estrutura física, rede elétrica e hidráulica) de 06 unidades escolares do Ensino Fundamental; 02 unidades escolares do Ensino Médio; e 01 unidade
escolar de Educação Profissional. (SEDF)
2016
Em 2016 teve início a reforma da unidade de Educação Profissional do Guará que tem término previsto para o primeiro semestre de 2017. A reforma das demais unidades não teve
início devido ao contingenciamento de recursos. A Coordenação de Infraestrutura, mesmo com todo o contingenciamento de recursos no exercício de 2016, conseguiu atender as demandas de
manutenção das escolas.
2017
Não foi possível executar a presente meta, pois não se efetivou o contrato com empresa especializada na elaboração de projetos complementares, o que inviabiliza a elaboração
dos referidos projetos. Soma-se a isso os seguintes fatos: o número de profissionais efetivos desta SEEDF vinculados ao setor responsável pelas obras não ser suficiente para atender a toda a
demanda da rede e a indisponibilidade de recursos para realização de ações que já possuíam projetos elaborados.
2018
Obra de construção da Escola Técnica de Brazlândia foi iniciada com previsão de conclusão em 9 de Maio de 2019. Quanto as outras 2 escolas técnicas localizadas nas regionais
de Paranoá e Santa Maria, encontra-se com projetos concluídos aguardando a elaboração do projeto Básico.
2019 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conta com 11 contratos, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Rede
Oficial de Ensino do Distrito Federal, através dos quais foram executados aproximadamente 170 serviços de Instalações Elétricas, 153 de Instalações Hidrossanitárias, 118 de
Pinturas, 87 de Revestimentos, Guarda-corpo, Alambrado e Impermeabilização, 85 de Coberturas, 74 de Pisos e 14 Instalações de Gás, os quais precedem as reformas, dando
suporte às Unidades Escolares.

Quanto às reformas, no ano de 2019 foi feita a reunião de toda a documentação técnica necessária ao desencadeamento do procedimento licitatório para execução da reforma
do CEM 10 de Ceilândia. Que deverá ocorrer no ano de 2020.
5 - Ampliar 08 unidades escolares do Ensino Fundamental; 01 unidade escolar de Ensino Médio; 01 Centro Interescolar de Línguas. (SEDF)
2016
Da meta estipulada, a SEEDF em 2016 concluiu a reforma e ampliação dos setores de alimentação de 3 Centros de Ensino Fundamental, 2 Centros de Ensino Médio, melhorando
consideravelmente o atendimento e o conforto para os alunos na área de alimentação escolar.
2017
Não foi possível executar a presente meta, pois não se efetivou o contrato com empresa especializada na elaboração de projetos complementares, o que inviabiliza a elaboração
dos referidos projetos. Soma se a isso o fato de o número de profissionais efetivos desta SEEDF vinculados ao setor responsável pelas obras não ser suficiente para atender a toda a demanda da
rede e a indisponibilidade de recursos para realização de ações que já possuíam projetos elaborados.
2018
Em 2018, foram concluídas as coberturas de quadras em 05 (cinco) Escolas Classes, a saber: - Escola classe 13 de Taguatinga; - Escola classe 431 de Samambaia;
Classe 218 de Santa Maria; - Escola Classe 05 de Sobradinho e - Escola Classe 14 de Planaltina.

-

Escola

2019 Em 2019, foi concluída a obra de construção de cobertura de quadra do CEE 01 do Gama. Ao analisar a meta, no ano de 2016 foram realizadas 03 ampliações em setores de
alimentação no fundamental e 02 no ensino médio. No ano de 2018 foram 05 coberturas de quadras no fundamental. Dessa forma, das 10 obras planejadas na meta, 09 foram
concluídas, totalizando 90% de atingimento.
6 – Construir 36 Centros de Educação da Primeira Infância; 04 Centros de Educação Infantil; 01 unidade escolar ofertante de Ensino Fundamental; 02 unidades escolares de Ensino
Médio; 04 Centros de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional; e 01 Centro de Ensino Especial. (SEDF)
2016
Foram concluídas e entregues em 2016, - 8 Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs. Um Centro de Ensino Médio Integrado à Educação profissional está em fase de
conclusão de obras, os outros 3 encontram-se em fase de elaboração de projetos. Não foi possível executar as demais ações tendo em vista a indisponibilidade orçamentária.
2017
Foram concluídos e entregues em 2017 dois Centros de Educação da primeira Infância – CEPIs. Foram concluídas as Obras da Escola Técnica do Guará. A Escola Técnica de
Brazlândia, concorrência 06/2017, encontra-se em análise de recursos apresentados pelas empresas participantes do certame. Quanto às outras duas escolas técnicas localizadas nas regionais de
Paranoá e Santa Maria, encontram-se com projetos concluídos aguardando a elaboração do projeto básico.
2018
Foram concluídas e entregues 06 (seis) Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI
2019 -

Foram concluídos 04 Centros de Educação de Primeira Infância, sendo 02 em Samambaia , 01 no Lago Norte e 01 em Ceilândia. Através do Acordo celebrado entre o GDF e uma
empresa da inciativa privada, foi executada a Escola Classe JK no Sol Nascente/DF. A partir do empreendimento habitacional Bairro Crixá promovido pela CODHAB, foi
executado o CEI Crixá em São Sebastião, atual Creche Parque dos Ipês.
Foram retomados os procedimentos licitatórios para contratação da execução das obras de construção da Escola Técnica do Paranoá e de Santa Maria, bem como de
reconstrução da EC 52 de Taguatinga.
Dessa forma, das 48 obras planejadas na Meta, foram construídas 23, correspondendo a 47,91% do total.
7 – Adequar a estrutura física e a estrutura lógica dos espaços destinados à instalação dos laboratórios oriundos do Programa Brasil Profissionalizado da SETEC/MEC. (SEDF)
2016/2017 e 2018
Não houve disponibilidade orçamentária para execução desta ação.
2019 Não houve disponibilidade orçamentária para execução desta ação.
8 – Reconstruir 03 unidades escolares de Ensino Fundamental. (SEDF)
2016
Não houve disponibilidade orçamentária para execução desta ação.
2017
Não foi possível executar a presente meta, pois não se efetivou o contrato com empresa especializada na elaboração de projetos complementares, o que inviabiliza a elaboração
dos referidos projetos. Soma-se a isso os seguintes fatos: o número de profissionais efetivos desta SEEDF vinculados ao setor responsável pelas obras não ser suficiente para atender a toda a
demanda da rede e a indisponibilidade de recursos para realização de ações que já possuíam projetos elaborados.
2018
Em 2018, foi iniciada a reconstrução do CEF 01 da Vila Planalto.
2019 Continuação da execução da obra de reconstrução do Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Planalto, com 80% da obra concluída e previsão de término para o 1º
Semestre de 2020.
9 – Ampliar a instalação de brinquedos em 105 unidades escolares. (SEDF)
2016
Em 2016, a Diretoria de Educação infantil fez uma pesquisa quanto à demanda de parques das unidades escolares que atendem a Educação Infantil da rede pública, por meio das
Coordenações Regionais de Ensino, na qual foi apontada a existência ou inexistência de parques infantis, bem como as condições físicas dos equipamentos. A partir do resultado, foi priorizada a
aquisição de equipamentos somente para as unidades escolares que não tinham parques e também para aquelas em que os equipamentos se encontravam em condições precárias. Foi elaborado
então o Termo de Referência instruído no Processo nº 084.000421/2016. O TCDF e a CGDF analisaram e apontaram algumas necessidades de ajustes, as quais foram acatadas. O termo foi
alterado e encaminhado para as devidas providências junto a SUAG e posterior encaminhamento de abertura do Pregão Eletrônico.

2017
Em 2017, a SEEDF realizou o Pregão Eletrônico nº 27/2016 para aquisição de brinquedos pedagógicos, com o objetivo de atender escolas que possuem turmas de Educação
Infantil. A SEEDF acredita que os primeiros anos de vida da criança é o período mais importante porque é marcado pelas várias interações oportunizadas a elas desde o nascimento, com os
adultos, com outras crianças, com o ambiente e com a apresentação de objetos e brinquedos a fim de que se estabeleça comunicação e aprendizado. Tendo em vista que essas interações
estimulam os sentidos e a curiosidade sobre o mundo, o brinquedo desempenha um importante papel quando, a partir dessas interações, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e
desenvolvimento.
Isto posto, foram entregues 291 brinquedos e 487 placas de tatames para 115 escolas que atendem turmas de Educação Infantil, distribuídas em várias cidades do Distrito Federal,
conforme tabela abaixo:

ESCOLAS

BRINQUEDO

QNT

115

caixa tátil

176

tatame

487

casinha de boneca

115

2018
Desde o início de 2018, tramita o Processo n 084.000.937/2016 para aquisição de brinquedos pedagógicos a serem distribuídos às Unidades Escolares que ofertam Educação
Infantil. Como o processo não foi concluído, uma nova aquisição e distribuição de brinquedos foi impedida de ser realizada para o ano de 2018, sendo remanejado para 2019.
2019 Em 2019 tramitou nesta SEEDF o Termo de Referência, processo nº0084-000937/2016, para aquisição de brinquedos pedagógicos para as unidades escolares que ofertam
Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de acordo com a tabela que segue. Os bens adquiridos beneficiarão cerca de 50.000 (cinquenta mil)
crianças atendidas nas 271 (duzentas e setenta e uma) unidades escolares públicas, inseridas nas 2.182 (duas mil cento e oitenta e duas) turmas. (Dados: Censo 2019 de
20/03/2019).
Assim, conclui-se que esta meta de instalação de brinquedos pedagógicos em 105 unidades escolares da Educação Infantil foi alcançada e ultrapassada.

BRINQUEDO

Unid.

Quant.

Baú Pedagógico

Conjunto

2.990

ESCOLAS
271

Blocos de
geométrico

espuma

em

formato Conjunto

790

Boliche

Conjunto

2.990

Brincando de engenheiro

Unidade

2.990

Kit de encaixe

Unidade

2.990

Alinhavo de números

Unidade

2.990

Bandinha Rítmica

Conjunto

790

Tatame EVA

Unidade

43.020

10 – Instalar 100 novos parques em unidades que ofertam Educação Infantil. (SEDF)
2016
A instalação de 100 novos parques encontra-se atrelada ao mesmo processo de ampliação dos 105 parques listados na meta nº 09, assim, depois de acatar as sugestões efetuadas
pela Corregedoria Geral do Distrito Federal e pelo Tribunal de Contas, a Subsecretaria de Educação Básica está aguardando a abertura do Pregão Eletrônico para aquisição e instalação dos novos
equipamentos.

2017
Em 2017 a SEEDF realizou o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2016. Para a instalação das primeiras unidades, Sete (7) unidades escolares foram selecionadas
para iniciarem as obras necessárias para a citada instalação. A Instalação se dará no ano de 2018.
2018
Em 2018, 7 parques foram instalados, em caráter de amostra, para verificação, conforme estipulava o Edital licitatório. Após aprovação pela equipe técnica, outros 15 foram instalados,
totalizando 22 parques em funcionamento.
2019 Em 2018, foram instalados as 7 primeiras amostras de parques Infantis e no final do mesmo ano mais 15 Parques Infantis foram adiquiridos, porém, a entrega e instalação dos
mesmo se deu no início do ano de 2019. Concluindo, assim, 22 Parques Infantis Instalados no final de 2019.

INDICADORES DE DESEMPENHO
Orientações constam no item 5.1.3 das Instruções.
Código
Indicador

Denominação do
Indicador

1501

AMPLIAÇÃO
DE
UNIDADES
ESCOLARES
COM
SALAS DE LEITURA
OU
BIBLIOTECAS
ESCOLARES
E
COMUNITÁRIAS

Unidade
deMedida

Índice Mais
Recente

%

50

Apurado
em

31/dez/14

Periodicidade
da Apuração

ANUAL

2016

2016

2017

2017

Desejado Alcançado Desejado Alcançado

55

-

60

0

2018

2018

2019

Desejado Alcançado Desejado

70

70

80

2019
Alcançado

85

Fonte da
Informação

SUPLAV/
SEDF / UO
18101 / OE
1

Justificativas 2016
Indicador 1501 - Não houve execução do índice por deficiência de recursos orçamentários disponíveis.

Justificativas 2017
Indicador 1501 - houve execução do índice por deficiência de recursos orçamentários disponíveis.

Justificativas 2018
Indicador 1501 - 70% das unidades escolares desta SEEDF contam com espaço para biblioteca escolar. Nos anos de 2016 e 2017 as metas foram alcançadas. É preciso esclarecer, no entanto,
que esses dados se referem apenas ao espaço existente e não ao efetivo funcionamento das bibliotecas.

Justificativas 2019
Indicador 1501 - De acordo com dados do Censo 2019 da SEEDF, 582 unidades escolares possuem espaço para funcionamento das bibliotecas. Assim 85% das escolas possuem o espaço
físico, não obstante 30 delas encontram-se fechadas por falta de servidores para atuarem como mediadores de leitura e de pesquisa.Cabe destacar que todas as bibliotecas da SEEDF contam
com um quadro de servidores aquém do necessário para funcionarem como "espaço de aprendizagem", como prevêem os marcos regulatórios desta política pública
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
Orientações constam no item 5.1.4 das Instruções (limitado a 10 linhas por ação não orçamentária)
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2016
Tendo em vista o reduzido número de profissionais
habilitados lotados na Coordenação de Infraestrutura, a
realização de tal ação nas unidades escolares, vem sendo
realizada por demanda.
2017

6221

1

1

Realização de inspeções periódicas nas unidades
escolares para averiguar as instalações físicas
(predial, rede elétrica, hidráulica e de
computadores), bem como as condições de
segurança (patrimonial e de prevenção e combate
de incêndio) para identificar e atender as
prioridades de reforma e adequações na estrutura
física; (SEDF)

Ainda no ano de 2017 continuamos com a mesma
dificuldade em relação ao reduzido número de profissionais
habilitados lotados na Coordenação de Infraestrutura da
SEEDF. Dessa forma, a realização de tal ação nas unidades
escolares, continua sendo realizada por demanda e não de
forma periódica como estipulado na meta
18101

0

0

2018 - a realização de inspeções nas escolas são feitas
conforme demandas apresentadas pelas unidades de ensino
e coordenações regionais de ensino
2019 –

Em virtude do número reduzido de engenheiros
em detrimento do elevado número de
atribuições destes profissionais, não foi possível
a realização de inspeções periódicas nas
Unidades Escolares. Sendo assim, as vistorias são
realizadas na medida em que as demandas são
encaminhadas pelas Unidades de Ensino e
Coordenações Regionais de Ensino.
2016

6221

1

2

Realização de estudos para promover
adequações nas instalações físicas visando
proporcionar condições de acessibilidade,
conforto térmico e acústico nas salas de aula,
favoráveis à aprendizagem; (SEDF)

18101

5

5

Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.
2017
Os

Estudos

continuam

sendo

realizados

conforme
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demandas apresentadas pelas Coordenações Regionais de
Ensino e pelas unidades escolares e administrativas
2018 - Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.
2019 –
- Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.
2016
Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.
2017

6221

1

3

Elaborar estudos para viabilizar a implantação de
infraestrutura de redes de computadores com
pontos de acesso à internet sem fio, com alcance
em todas as salas de aula e ambientes
educativos. (SEDF)

18101

5

5

Os Estudos continuam sendo realizados conforme
demandas apresentadas pelas Coordenações Regionais de
Ensino e pelas unidades escolares e administrativas.
2018 - Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.
2019 –
- Os Estudos são realizados conforme demandas
apresentadas pelas Coordenações Regionais de Ensino e
pelas unidades.

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos
Orientações constam no item 5.1.5 das instruções (texto limitado a 80 linhas por objetivo específico).
2016/ 2017

Entendendo que a aprendizagem tem uma relação importante com o espaço físico no qual se desenvolve, a sua organização deve ser pensada e priorizada de modo a atender as
necessidades sociais, cognitivas e motoras dos estudantes. Assim o objetivo específico 001 do PPA, no programa temático 6221, Educa mais Brasília, traz no seu escopo, a ampliação da
cobertura da educação, dada a necessidade de adequar a rede física das unidades escolares da rede pública de ensino às condições necessárias para a uma boa prática pedagógica,
demandando assim, um amplo trabalho de organização das ações de manutenção, de reformas, de obras de acessibilidade bem como de construção de novas unidades escolares.
Para ser factível o objetivo específico foi organizado em 10 metas, 28 ações orçamentárias, 3 ações não-orçamentárias e 1 indicadores. Dessa forma, em 2016, a Coordenação de
Infraestrutura da Secretaria de Educação deu sequência em seus projetos obedecendo as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada da ABNT que define as regras de
acessibilidade a edificações destinadas a portadores de necessidades especiais.
Dando continuidade ao estabelecido no objetivo nº 01, foi destacado o Centro Educacional nº 1 de Brasília como unidade destinada a centralizar a gestão da documentação escolar
oriunda dos estudantes de estabelecimento penais.
Igualmente, em concordância com as metas estabelecidas, foi iniciada a reforma da Unidade de Educação Profissional do Guará devendo ser finalizada no ano de 2017.
Houve também avanço na parte de alimentação escolar com a reforma e ampliação de três Centros de Ensino Fundamental e dois Centros de Ensino Médio, trazendo mais conforto
para os alunos. Também foram concluídos e entregues em 2016 - oito Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs e um Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional está em
fase de conclusão da obra.
Lado outro, foi verificado o não alcance de percentual importante no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo. Tal fato deu-se fundamentalmente por
inexistência de disponibilidade orçamentária e, em menor monta, por inadequação técnica e da força de trabalho.
Assim, depreende-se que no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não orçamentárias – atingiu-se a meta proposta para o período, em aproximadamente 50%, ou seja, o
público alvo foi parcialmente contemplado.
Em 2017, a coordenação de infraestrutura deu sequência em seus projetos obedecendo às normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada da ABNT que definem
as regras de acessibilidade a edificações destinadas a estudantes portadores de necessidades especiais.
Consolidou-se o Centro Educacional nº 1 de Brasília como unidade destinada a centralizar a gestão da documentação escolar oriunda dos estudantes de estabelecimentos penais,
ficando essa unidade de ensino responsável pela gestão da escolarização do sistema prisional do Distrito Federal, meta esse cumprida integralmente.
Houve também a conclusão das obras da escola técnica do Guará e a conclusão dos projetos das escolas técnicas de Brazlândia, Paranoá e Santa Maria, bem como avanço na
meta de construção de Centros de Educação da Primeira Infância com a construção e entrega de mais duas unidades.
Outro destaque foi a aquisição de equipamentos para as unidades escolares que não tinham parques e também para aquelas em que os equipamentos se encontravam em
condições precárias e que começarão a ser entregues em 2018, e a aquisição de brinquedos pedagógicos para as escolas que atendem turmas de Educação Infantil, ultrapassando, apenas em
2017 toda a meta estabelecida para os 4 anos de vigência do Plano. Essa meta foi estabelecida em razão da Secretaria de Educação acreditar que os primeiros anos de vida da criança é o
período mais importante, pois, é marcado pelas várias interações oportunizadas a elas desde o nascimento, com os adultos, com outras crianças, com o ambiente e com a apresentação de objetos
e brinquedos a fim de que se estabeleça comunicação e aprendizado. Tendo em vista que essas interações estimulam os sentidos e a curiosidade sobre o mundo, o brinquedo desempenha um
importante papel quando, a partir dessas interações, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Por fim, verificou-se o não alcance de percentual importante no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 001, tal fato deu-se fundamentalmente
por inexistência de disponibilidade orçamentária e tendo em vista não ter sido efetivado o contrato com empresa especializada na elaboração de projetos complementares, o que inviabilizou a

elaboração dos referidos projetos, haja vista o número de profissionais efetivos desta Coordenação não ser suficiente para atender a toda a demanda da rede. Porém, no conjunto de ações
vinculadas orçamentárias e não orçamentárias – a SEEDF continua avançando positivamente no cumprimento das metas estabelecidas neste PPA e o público alvo sendo parcialmente
contemplado.
2018
Entende-se que, para alcançar a qualidade do processo de ensino e das aprendizagens é importante garantir a qualidade de diferentes fatores como o espaço físico adequado das
unidades escolares da rede pública de ensino, visando atender as necessidades cognitivas, sociais e motoras dos estudantes.
Ao longo dos últimos anos a SEEDF tem envidado esforços para o pleno alcance das metas do PPA 2016-2019 que estabelece, no seu objetivo específico 001, a ampliação significativa
do atendimento educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, prioritariamente para a educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura
favorável ao ensino e às aprendizagens. Nesse sentido, as condições necessárias para a uma boa prática pedagógica demandam um amplo trabalho de organização das ações de manutenção, de
reformas, de obras de acessibilidade bem como de construção de novas unidades escolares.
Em relação à meta de criar 01 Escola Parque em região que ainda não disponha deste atendimento, ao final do ano de 2018 foi encaminhado o projeto básico para a criação da Escola
Parque de Planaltina. Este processo encontra-se tramitando internamente na SEEDF. No final de 2018, a SEEDF possui ao todo 07 (sete) escolas parque: EP 308 Sul; EP 313/314 Sul; EP 210/211
Norte; EP 303/304 Norte; EP 210/211 Sul; EP Anísio Teixeira de Ceilândia e EP da Natureza de Brazlândia.
No intuito de ampliar a instalação de brinquedos pedagógicos nas unidades escolares, após tramitação de processo licitatório para aquisição de equipamentos e brinquedos pedagógicos,
foram entregues em 2017, 291 brinquedos e 487 placas de tatames para 115 escolas que atendem turmas de Educação Infantil. Não foi possível a nova aquisição e distribuição de brinquedos para
o ano de 2018, sendo estas ações remanejadas para 2019, uma vez que, desde o início de 2018, tramita o Processo n 084.000.937/2016 para aquisição de brinquedos pedagógicos a serem
distribuídos às Unidades Escolares que ofertam Educação Infantil.
Dando continuidade aos trâmites processuais, iniciados em 2016, para instalação de parques nas unidades escolares, após a seleção de sete (7) unidades escolares para iniciarem as
obras necessárias para a citada instalação, em 2018, esses parques foram instalados, em caráter de amostra, para verificação, conforme estipulava o Edital licitatório. Após aprovação pela equipe
técnica, outros 15 foram instalados, totalizando 22 parques em funcionamento.
Igualmente, em concordância com as metas estabelecidas, foi iniciada a reforma construção da Unidade de Educação Profissional do Guará devendo ser finalizada no ano de 2019. Foi
inaugurado o Centro de Educação Profissional Articulado do Guará Professora Tereza Ondina Maltese.
2019 Em 2019, a SEEDF por meio das áreas técnicas, deu continuidade aos esforços para o cumprimento do objetivo específico 001 - a ampliação significativa do atendimento
educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, prioritariamente para a educação Infantil (0-5 anos), de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura
favorável ao ensino e às aprendizagens.
Ressalta-se que 2019 foi um ano em que houve a mudança de gestão tanto no âmbito distrital, como no âmbito da SEEDF. E assim, a partir do diagnóstico da execução das
políticas públicas, foram identificadas ações prioritárias e foram lançadas novas metas. No entanto, as equipes técnicas permaneceram empenhadas em realizar as ações para
garantir as condições necessárias para a uma boa prática pedagógica, as quais demandam um amplo trabalho de organização da manutenção, de reformas, de obras de
acessibilidade bem como de construção de novas unidades escolares.

Em relação à meta de criar 01 Escola Parque nas regiões onde ainda não haviam, ao final de 2019, a SEEDF possuía, ao todo, 07 (sete) escolas parque: EP 308 Sul; EP 313/314
Sul; EP 210/211 Norte; EP 303/304 Norte; EP 210/211 Sul; EP Anísio Teixeira de Ceilândia e EP da Natureza de Brazlândia. O processo de criação da Escola Parque de Planaltina,
que estava previsto para ser executado em 2019, não caminhou por se tratar de demanda não prevista na LOA da CRE de Planaltina. Por outro lado, houve a utilização de 5
(cinco) do total de 7 (sete) Escolas Parque, para compor a Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP, constituída de 17 Escolas Classe e cinco Escolas Parque. Nesse
modelo, os estudantes têm uma jornada escolar diária de 10 horas, sendo 5 horas diárias na Escola Classe e 5 horas na Escola Parque. Destaca-se que este tipo de atendimento
contempla 100% dos estudantes de pelo menos um dos turnos da Unidade Escolar.
Também, a SEEDF em sua Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, instituída pela Portaria nª 171, de 02 de julho de 2013, publicada no DODF nº 137,de 4 de
julho de 2013, garante a oferta de uma educação específica para estudantes surdos - que têm a língua de sinais como sua primeira língua e o português escrito como segunda
língua, sendo estas, as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares - em todos os níveis da educação básica
(Lei 5.016/2013).
Foram adquiridos brinquedos pedagógicos que beneficiarão cerca de 50.000 (cinquenta mil) crianças atendidas nas 271 (duzentas e setenta e uma) Unidades Escolares Públicas,
inseridas nas 2.182 (duas mil cento e oitenta e duas) turmas, ultrapassando-se, assim, a meta prevista de 105 unidades escolares beneficiadas.
A entrega e instalação dos parques infantis se deram no início do ano de 2019. Concluindo 22 Parques Infantis Instalados no final de 2019, em relação à meta de instalação em
100 unidades escolares.
Foram inaugurados 05 (cinco) Centros de Educação da Primeira Infância - CEPI administrados por meio de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil - OSC, ampliando-se
significativamente a oferta da Educação Infantil.
A meta que prevê a criação de um Centro Educacional destinado a centralizar a gestão da documentação escolar dos estudantes dos estabelecimentos penais do Distrito
Federal foi alcançada, por meio da Portaria n° 239 de 30 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de dezembro de 2015. Esta ação contribuiu
para que, atualmente, apesar das dificuldades para ampliação da oferta, sejam desenvolvidas atividades de escolarização formal, por um corpo técnico pedagógico da SEEDF
qualificado para as especificidades do público em medida judicial de restrição de liberdade, assim como o desenvolvimento de projetos exitosos com reconhecimento nacional
pelos órgãos de execução penal e administração penitenciária.
É unânime que a estrutura física das escolas interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, principalmente os aspectos relacionados ao interesse e
motivação dos alunos e professores. Nesse sentido, para atingir as metas do PPA 2016-2019, o setor de Engenharia desta Pasta, apesar de toda a limitação de pessoal e de
recursos materiais/financeiros, vêm constantemente buscando o atendimento das necessidades primárias das escolas de forma a possibilitar/garantir um ambiente com as
condições mínimas que favoreça todas as relações que permeiam o ambiente escolar.
Nesse sentido, além dos 11 contratos de manutenção foi celebrado o contrato para a execução dos serviços de sondagem, elaboração de projetos complementares e de
orçamentos para construção, ampliação e/ou reforma de Instituições de Ensino e demais próprios desta Pasta, o que viabilizou a elaboração do restante da documentação
técnica necessária para o desencadeamento de procedimentos licitatórios para execução de diversas obras, a saber: reconstrução da Escola Classe 52 de Taguatinga;
reconstrução do CAIC Carlos Casello Branco; reconstrução da Escola Classe 59 de Ceilândia; reforma do Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia; reconstrução das Escolas Classe
415 e 410 de Samambaia; construção de Escola Classe, Centro Educacional e Centro de Ensino Fundamental no Jardim Mangueiral; construção de CEPI na Estrutural; construção
do Centro de Ensino Médio no Paranoá Parque. Além destes, foram finalizados os projetos de 15 centros de Educação da Primeira infância e retomado os trâmites da licitação
para construção de 2 Escolas Técnicas de Ensino Profissionalizante (Santa Maria e Paranoá).

Sendo assim, observa-se que o ano de 2019 foi marcado pela retomada e conclusão de projetos que estavam sobrestados em decorrência da ausência de projetos
complementares e planilhas orçamentárias, o que inviabilizava a reunião da documentação técnica necessária ao desencadeamento dos respectivos procedimentos licitatórios.
Em face de tal realidade, estima-se que em 2020 ocorra a abertura de mais de 30 processos licitatórios para contratação de obras no âmbito da Secretaria de Estado de
Educação em razão das ações desenvolvidas relativas à conclusão de projetos e orçamentos em 2019.
Na avaliação dessa Unidade, o Objetivo ESPECÍFICO previsto, ora avaliado, foi alcançado? Considerar todas as realizações ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2016-2019.
(

) Objetivo integralmente alcançado

(x ) Objetivo parcialmente alcançado, com número satisfatório de entregas relevantes.
(

) Objetivo parcialmente alcançado, com reduzido número de entregas relevantes.

(

) as entregas não contribuíram para o alcance do Objetivo.

Justifique a resposta:
Considera-se que o objetivo específico 001 – Ampliação da cobertura da educação - foi parcialmente alcançado, uma vez que apenas 03 metas alcançaram 100%. No entanto,
apesar das dificuldades de atingimento das demais, as entregas foram qualitativamente e quantitativamente relevantes.
Conforme previsto na meta, visando ampliar significativamente o atendimento educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, de modo a promover um ambiente
escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens, a SEEDF executou projetos obedecendo as normas de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050 atualizada
da ABNT que define as regras de acessibilidade a edificações destinadas a portadores de necessidades especiais.
Em 2017, houve a conclusão das obras da escola técnica do Guará e a conclusão dos projetos das escolas técnicas de Brazlândia, Paranoá e Santa Maria, bem como avanço na
meta de construção de Centros de Educação da Primeira Infância com a construção e entrega de mais duas unidades.
Destaca-se, também, neste período, a inauguração do Centro de Educação Profissional Articulado do Guará — Professora Teresa Ondina Maltese, com a oferta de cursos
técnicos de Enfermagem e Computação.
A criação do CED 01 de Brasília, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 31 de dezembro de 2015, representou um marco na institucionalização da educação para
pessoas em situação judicial de restrição de Liberdade. A criação da instituição proporcionou uma mudança significativa na oferta e na gestão do ensino regular no Sistema
Prisional do Distrito Federal. Antes de sua criação, as atividades educacionais no Sistema Prisional do DF eram ofertadas através de Convênio com a Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso – FUNAP/DF.
Em relação à instalação de parques nas unidades escolares que ofertam Educação Infantil, após a seleção de sete (7) unidades escolares, em 2018, esses parques foram
instalados, em caráter de amostra, para verificação, conforme estipulava o Edital licitatório. Após aprovação pela equipe técnica, outros 15 foram instalados, totalizando 22
parques em funcionamento em 2019.

A SEEDF executou a aquisição de brinquedos pedagógicos que foram distribuídos para as unidades escolares que ofertam Educação Infantil o que possibilitou beneficiar cerca
de 50.000 (cinquenta mil) crianças atendidas nas 271 (duzentas e setenta e uma) Unidades Escolares Públicas, inseridas nas 2.182 (duas mil cento e oitenta e duas) turmas,
cumprindo e ultrapassando a meta.
Cabe ressaltar que em 2019 foi ampliada, significativamente a oferta de atendimento na Educação Infantil com a inauguração de 05 (cinco) Centros de Educação da Primeira
Infância - CEPI administrados por meio de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil - OSC. Dessa forma, o objetivo específico de aumento significativo do atendimento
na Educação Infantil foi atendido. Segundo dados do INEP, houve um aumento de 4% no atendimento em relação ao ano de 2018. A demanda por atendimento na Educação
Infantil, em creches e pré-escola, não diminui na mesma proporção devido a alta taxa de natalidade no Distrito Federal.
Os principais desafios enfrentados foram a dificuldade de articulação intersetorial, uma vez que, para a garantir o alcance da meta, são necessárias ações conjuntas de
diferentes áreas de acordo com suas respectivas atribuições e competências e, além disso, a dificuldade de conciliação entre o que é definido como prioridade pedagógica e a
disponibilidade orçamentária ou, ainda, os trâmites administrativos para a execução dos recursos.
Quanto a ampliar significativamente o atendimento educacional em todos os níveis e as modalidades de ensino, prioritariamente para a educação Infantil (0-5 anos), de modo a
promover um ambiente escolar com infraestrutura favorável ao ensino e às aprendizagens, esta SEEDF compreende ter atingido integralmente esse objetivo específico, tendo
em vista que todas as Unidades Escolares de Ensino Regular são inclusivas, tendo sido oferecido o Atendimento Educacional Especializado em Salas de Recursos para apoio aos
estudantes da Inclusão, bem como Atendimento Educacional Especializado em Centros de Ensino Especial aos estudantes com maiores comprometimentos, da mesma forma
que a oferta de educação Bilíngue aos surdos na Escola Bilíngue de Taguatinga de modo específico, e nas escolas Polos de forma geral. Ainda foi garantida e ampliada a oferta
aos bebes e crianças no Programa de Educação Precoce, realizado em 19 Unidades de Ensino. Também foi disponibilizado atendimento educacional especializado aos
estudantes com Deficiência Visual em Centro de Ensino Especial para Deficientes Visual e Escolas Polos.
Os principais desafios enfrentados foram a dificuldade de articulação intersetorial, uma vez que, para a garantir o alcance da meta, são necessárias ações conjuntas de
diferentes áreas de acordo com suas respectivas atribuições e competências e, além disso, a dificuldade de conciliação entre o que é definido como prioridade pedagógica e a
disponibilidade orçamentária ou, ainda, os trâmites administrativos para a execução dos recursos. Além da escassez de recursos de capital para as obras e da dificuldade de
pessoal nos setores técnicos
OBJETIVO ESPECÍFICO:
002 – QUALIDADE DO ENSINO: Democratizar o acesso à rede pública de ensino e assegurar a permanência, com êxito, dos estudantes, por meio da melhoria do fluxo escolar,
trabalhando as habilidades socioemocionais e, sobretudo, da garantia das aprendizagens, de modo a promover condições de igualdade de oportunidades com vistas à construção da
cidadania. (EP)

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:
18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – SEDF
Orientações constam no item 5.1.2 das Instruções
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

% de
Alcance
Total
(D/A)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

90

88

100

100

1

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

18

26,94

53

76,2
8

3,81

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

10

25

25

100

1

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

60

67,11

X

xx

xx

18101

30

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

14,3

14,3

14,3

14,3

0,47

1

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para
as crianças de 4 e 5 anos de idade. (SEDF)

18101

100

%

2

Ampliar em 5% ao ano, a oferta de atendimento para crianças
de 0-3 anos de idade. (SEDF)

18101

20

3

Integrar à organização curricular de todas as unidades
escolares que ofertam Educação Integral em tempo integral,
novos conhecimentos, tecnologias, ciências, culturas, artes e
esportes; e novas atividades de turismo (Classes
Transplantadas) e de meio ambiente (Brasília nos Parques).
(SEDF)

18101

4

Ampliar em 15% o número de estudantes da Rede Pública de Ensino
participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal; em 30% o
atendimento em educação física nos Centros de Educação Infantil e nos
Jardins de Infância; e em 40% o atendimento da educação física nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. (SEDF) (Item excluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

2

6221

2

2

2019
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META

6221

6221

2018
(D)
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2
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(C)
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6221

TENDÊNCIA
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(B)

UO
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META

COD
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FORMA DE
APURAÇÃO

6221

2

5

Ampliar para, no mínimo, 30% a oferta de vagas para
atendimento às pessoas em cumprimento de medida judicial de
restrição de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal.
(SEDF)

6221

2

6

Ampliar, até 2018, em 30% a oferta da Educação Profissional
na Rede Pública de Ensino. (SEDF)

18101

30

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

0

28,6

6,58

13,1
7

0,43

Garantir para 100% dos estudantes com deficiência ou com
transtorno
global
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação identificados na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal, independentemente da idade, o
acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional
Especializado, preferencialmente, na rede regular e, quando
necessário, em unidades de ensino especializado.

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

100

100

100

100

1

18101

50

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

22

30,6

X

xx

xx

6221

2

7

6221

2

8

Fomentar a adesão das unidades escolares aos ciclos no Ensino
Fundamental e à semestralidade no Ensino Médio para o alcance de
50% das unidades escolares da Rede Pública de Ensino. (SEDF) (Item
excluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-

COD
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COD
OBJ

Nº
META

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

FORMA DE
APURAÇÃO

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

% de
Alcance
Total
(D/A)

2019)

6221

2

9

Ampliar em 50% o atendimento da Educação do Campo
(escolas rurais). (SEDF)

18101

50

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

3,83

14,43

10,38

5,53

0,11

6221

2

10

Ampliar em 50%, o atendimento à Educação de Jovens e
Adultos, a fim de viabilizar o acesso do jovem trabalhador à
educação formal. (SEDF)

18101

50

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

9,2

9,2

9,2

-7

0

6221

2

11

Ofertar Educação Profissional nas unidades de internação para
50% dos adolescentes e dos jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas. (SEDF)

18101

50

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

10,98

10,98

8,88

0

0

12

Implantar projeto-piloto Escola Compartilhada em todas as
unidades escolares da região administrativa da Estrutural (RA
XXV-SCIA) e estender anualmente sua implantação para mais
01 Região Administrativa. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

36

50

50

0

0

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

50

50

50

50

0,5

6221

2

6221

2

13

Implantar o Museu da Educação, cujo objetivo é a preservação
do acervo histórico da Educação no Distrito Federal, em prédio
reconstruído conforme projeto original do arquiteto Oscar
Niemeyer para a Escola Classe Sarah Kubistchek. (SEDF)

6221

2

14

Aumentar para 4.200 o número de matriculas para estudantes do
Sistema Prisional do Distrito Federal. (SEDF) (Item excluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

4.200

UNID

ACUM

MAIOR,
MELHOR

1.650

1.650

X

xx

xx

15

Aumentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, presencial e a
distância, na forma Integrada com a modalidade regular do Ensino
Médio (CEMI/EPT) ou com a modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJAI/EPT e PROEJA); cursos de formação inicial e continuada
(FICs); e cursos na modalidade ofertante do PRONATEC, em
aproximadamente 40% (SEEDF) (Item alterado, conforme Decreto nº
39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

0

28,6

6,58

48,3
8

0,48

16

Ampliar em 15% o número de estudantes da Rede Pública de Ensino
participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal (SEEDF) (Item
incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 20162019)

18101

15

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

132

147,
79

9,85

6221

6221

2

2

% de
Alcance
Total
(D/A)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

16,13

15,6
3

0,51

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

9

55

1,37

50

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

100

100

1

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

97,8

98,9
1

0,98

17

Ampliar em 30% o atendimento em educação física nos Centros de
Educação Infantil e nos Jardins de Infância (SEEDF) (Item incluído,
conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019

18101

30

%

18

Ampliar em 40% o atendimento da educação física nos anos iniciais do
Ensino Fundamental (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº
39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

40

19

Fomentar a adesão aos ciclos para o alcance de 50% das unidades
escolares da Rede Pública de Ensino que ofertam Ensino Fundamental
(SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do
PPA 2016-2019)

18101

20

Fomentar a adesão à semestralidade para o alcance de 100% das
unidades escolares da Rede Pública de Ensino que ofertam Ensino
Médio (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de
Revisão do PPA 2016-2019)

18101

2

6221

2

2

2019
(E)

META

6221

6221

2018
(D)

UNID DE
MEDIDA

Nº
META

2

2017
(C)

META
ATÉ 2019
(A)

COD
OBJ

6221

TENDÊNCIA

2016
(B)

UO
RESP.
META

COD
PROG

FORMA DE
APURAÇÃO

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

1 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade. (SEDF)

2016
A Secretaria de Educação, ciente de sua responsabilidade quanto à universalização da Educação Infantil, vem trabalhando em parceria com a Subsecretaria de Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV visando à priorização do atendimento à Pré-escola. Assim, seus profissionais participam da Comissão de Análise dos Planos de Trabalho que visam a
renovação dos convênios/Termos de Colaboração efetuados com instituições educacionais parceiras, ampliando o atendimento de 2015 que era de 14.577 crianças para 16.263 em 2016.
Participou também do Grupo de Trabalho que regulamentou por meio do Decreto nº 37.630, de 16 de setembro de 2016, a aplicação da Lei Distrital nº 5.672, de 15 de julho de
2016, que instituiu o Programa Bolsa Educação Infantil - Pré-escola, destinado a ampliação do atendimento de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos.
Reforçando ainda mais o alcance desta meta, a Secretaria de Estado de Educação inaugurou em 2016, três Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs.
De acordo com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a SEEDF promove anualmente a Chamada Escolar Obrigatória, conforme disposto na
legislação vigente, em função disto, no mês de outubro do ano anterior, os responsáveis entram em contato com a Central Única de Atendimento Telefônico para informar o seu interesse em
matricular o (a) filho (a) na Rede Pública de Ensino. Com relação ao quantitativo de crianças que solicitaram acesso à Pré-Escola no ano de 2016 temos a informar que 90% conseguiu ser alocada
em unidade escolar da SEEDF.
2017

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em 2017, buscou aumentar a oferta de Educação Infantil, para isso realizou as 03 (três) Chamadas Públicas, atendendo o
disposto no Decreto 37.630, de 16 de dezembro de 2016, para corroborar com sua meta de Universalizar da Educação Infantil. Visando também o alcance dessas metas foram inauguradas nove
unidades de Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI em 2017.
Segundo dados do site: www.dados.df.gov.br no início do período letivo o Telematrículas recebeu 23.501 demandas de inscrição e foram contempladas 20.730 crianças, totalizando 88% de
atendimento. Destaca-se que em 2017 o número de famílias que buscou uma vaga na Secretaria de Educação, pelo 156, para crianças em turmas de Educação Infantil aumentou, por isso, mesmo
com o aumento de oferta de vagas apenas 88% dos estudantes que demandaram matrícula na rede pública de ensino nos anos em comento foram contemplados com vagas no início do ano letivo,
entretanto, ao longo do ano, esta SEEDF envidou esforços a fim de suprir esta demanda reprimida de 12% e conseguiu terminar o ano de 2017 com a universalização do atendimento, nos termos
do previsto na meta. Para tanto, em 2017, esta SEEDF reabriu a oferta educacional na Escola Classe 01 da Estrutural após sanear o problema do vazamento de gás. Criou e alterou a gestão de
dois Centros de Educação para a Primeira Infância, quais sejam, Pinheirinho Roxo na CRE do Recanto das Emas que atendem o 1º período e Gavião na CRE do Plano Piloto/Cruzeiro que atende
1º e 2º período. Criou, ainda, dois Centros de Educação Infantil: CEI 4 de São Sebastião, vinculado à CRE de São Sebastião, que oferta Maternal II, 1º e 2º períodos; e CEI 7 de Taguatinga,
vinculado à CRE de Taguatinga, que oferta 1º e 2º períodos. Foi criado, no 2º semestre de 2017, a Escola Classe 68 de Ceilândia, vinculada à CRE de Ceilândia, que ofertará o 1º e 2º períodos.

2018
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF formalizou 111 (cento e onze) parcerias com Organizações da Sociedade Civil – OSC para oferta de Educação Infantil à
crianças de 0 a 5 anos, por 54 meses, por meio de Termos de Colaboração.
Com o intuito de ampliar a oferta de Educação Infantil, deu continuidade às Chamadas Públicas nº 02 e 03/2017 durante todo o ano de 2018, o que resultou em novas parcerias para gestão de
4 (quatro) Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI, a saber: Araçá-Mirim na região administrativa de Sobradinho II, Mandacaru, Raposa- do- Cerrado, Algodão-do-Cerrado na RA de
Samambaia. Além disso, foi estabelecida, também, uma parceria com a Creche Irmã Dulce, na RA de Planaltina. Ressalta-se que a ampliação da oferta da Primeira Etapa da Educação Básica se
deu, também, em virtude do aumento no atendimento de crianças nos Centros de Educação Infantil, passando de 136 para 150 crianças.
A SEEDF iniciou a implementação do Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre
o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal, a saber: a) Designou gestores para controlar e
fiscalizar as parcerias; b) Capacitou pessoal por meio de cursos sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC promovidos pela Escola de Governo – EGOV e
disponibilizou de estrutura para apreciação das propostas de parceria e das prestações de contas; c) Promoveu reuniões no âmbito central e nas Coordenações Regionais de Ensino visando a
formação dos gestores designados para o acompanhamento e monitoramento das parcerias e d) Instituiu o Ato Normativo Setorial no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF, previsto no inciso XIV do caput do art. 2° do Decreto Distrital no 37.843, de 2016, que regulamenta a aplicação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil –
MROSC no âmbito do Distrito Federal. Em cumprimento ao referido Decreto, que estabelece regramentos para que a administração pública promova o monitoramento e a avaliação do objeto para
o cumprimento da parceria, aplicou a Pesquisa de Satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizou os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento
dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.
2019 –
Além da ampliação significativa da oferta da Educação Infantil, outras ações significativas foram realizadas para o alcance da meta. Em 2019, iniciou-se a implementação do
Currículo em Movimento do Distrito Federal, fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos da
Portaria nº 389, de 4 de dezembro de 2018; elaboração e implementação das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que Ofertam
Educação Infantil, publicada pela Portaria n° 175, de 27 de maio de 2019 e dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. Foi instituído, ainda, o Ato Normativo Setorial da

Secretaria de Estado de Educação, por meio da Portaria n° 168 de 16 de maio de 2019, para disciplinar a aplicação prática do marco regulatório das organizações da Sociedade
Civil - OSC na gestão Pública do Distrito Federal.
2 - Ampliar em 5% ao ano, a oferta de atendimento para crianças de 0-3 anos de idade. (SEDF)
2016

Uma das estratégias para a ampliação do atendimento em Creche é o conveniamento, instrumento legal do qual o poder público se utiliza para associar-se a outra entidade pública
ou privada sem fins lucrativos, com o intuito de fomentar políticas públicas. No Distrito Federal, para garantir a oferta da Educação Infantil, o Governo do Distrito Federal - GDF/SEEDF repassa
recursos financeiros, para o atendimento educacional às crianças, na primeira etapa da Educação Básica, às instituições conveniadas que possuem prédio próprio, ou atuem em prédios públicos
ou, ainda, nos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs, desde que atendam aos critérios estabelecidos por esta Pasta e pelas legislações em vigor.
Tal estratégia pressupõe que as duas partes possuam interesses comuns que é o atendimento educacional à criança, e prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. A
atuação do poder público não se limita ao repasse de recursos, mas também no envolvimento permanente, na orientação, supervisão, formação continuada e assessoria técnica e pedagógica.
Com o intuito de manter o percentual de ampliação do atendimento à Creche; foi criado um grupo de trabalho para proceder à análise dos planos de trabalho das entidades
conveniadas assim como as que pleiteiam o conveniamento visando a otimização da renovação dos convênios/Termo de Colaboração com Instituições Educacionais Parceiras. Além disso, foram
inaugurados, no período, três Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs.
O quantitativo de estudantes matriculados em Creches passou a ter uma ampliação significativa, conforme os números informados abaixo:
2012

2013

2014

2015

6.034

7.944

9.171

9.324

2016
11.074

Fonte: Censo Escolar/SEEDF
2017
Com o advento do Decreto 37.630, de 16 de dezembro de 2016, a SEEDF aumentou o número de parceria com Organizações Não Governamentais para o atendimento à demanda de
matrículas de crianças de 0 a 3 anos de idade. Isto posto, a SEEDF superou a meta e em 2017 aumentou em 7% o atendimento à essa faixa etária. Em números absolutos, a SEEDF, em 2016,
atendeu 11.074 crianças de 0 a 3 anos, em escolas públicas e Instituições Educacionais Parceiras e em 2017 atendeu 11.836 crianças, segundo dados do site da SEDF
(http://www.educac2018ao.df.gov.br/censo-escolar-2016.
2018
A ampliação do atendimento em Creche: 11.836 crianças de a 0 a 3 anos, em 2017, para 14.275 em 2018, se deu em virtude de novas parcerias da SEEDF com Organizações da Sociedade
Civil – OSC para oferta de Educação Infantil à crianças de 0 a 3 anos, por 54 meses, por meio de Termos de Colaboração, instrumento de formalização de parcerias propostas pela SEEDF, com
transferência de recursos, utilizado para associar-se a OSC, com o intuito de fomentar política pública – ampliação da oferta de creche. No Distrito Federal, para garantir a oferta da Educação
Infantil, o Governo do Distrito Federal - GDF/SEEDF repassa recursos financeiros, para o atendimento educacional às crianças, na primeira etapa da Educação Básica, às instituições educacionais
parceiras que possuem prédio próprio, ou atuem em prédios públicos ou, ainda, nos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela SEEDF
e pelas legislações em vigor.
Tal estratégia pressupõe que as duas partes possuam interesses comuns, que é o atendimento educacional à criança, e prestem mútua colaboração para atingir seus objetivos. A atuação do
poder público não se limita ao repasse de recursos, mas também no envolvimento permanente, na orientação, supervisão, avaliação, formação continuada e assessoria técnica e pedagógica aos
gestores designados para o acompanhamento e monitoramento das parcerias e também aos profissionais das instituições que planejam práticas educativas de educar, cuidar brincar e interagir
com foco no desenvolvimento integral das crianças.

A ampliação do atendimento da Educação Infantil, em Unidades Escolares Públicas em 2018: Inauguração do CEI 08 de Taguatinga e da Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, com
oferta de tempo parcial de 5 horas nos dois turnos. Em 2018 a Educação Infantil atendeu o total de 43.856 matrículas, em 267 Unidades Escolares Públicas.(CENSO ESCOLAR/SEEDF).
2019 Houve aumento significativo no atendimento de crianças de 0 a 3 anos considerando a inauguração dos Cinco Centros de Educação da Primeira Infância - CEPI, administrados
por Organizações da Sociedade Civil - OSC, por meio de parcerias com a SEEDF. As crianças de 4 e 5 anos foram encaminhadas, em sua maioria, para as unidades educacionais
da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal disponibilizando os CEPI para atendimento a esta faixa etária.
Crianças de 0 a 3 anos atendidas em 2018 nas Crianças de 0 a 3 anos atendidas em 2019 nas instituições
instituições educacionai parceiras
educacionais parceiras
14.275

16.437

A oferta de atendimento para crianças de 0 a 3 anos nas instituições educacionais parceiras foi ampliada em 13,27% em 2019 comparada ao ano de 2018.
Em relação ao atendimento em Creches e Pré-escola nas Unidades Escolares Públicas, em 2019 a Educação Infantil atendeu 45.965 matrículas, distribuídas em 49 turmas de 0 a
3 anos, 734 crianças, e 2.133 turmas de 4 e 5 anos, com 45.231 crianças atendidas. (CENSO ESCOLAR 2019/SEEDF).
Considerando que no ano base de 2015, tinhamos 9.324 estudantes matriculados em Creches, e em 2020, 16.437 estudantes matriculados na mesma modalidade. Podemos
inferir um acréscimo de 76,28% na oferta de atendimento para crianças de 0-3 anos, ultrapassando em muito a meta estabelecida em 2015.
3 - Integrar à organização curricular de todas as unidades escolares que ofertam Educação Integral em tempo integral, novos conhecimentos, tecnologias, ciências, culturas, artes e esportes; e
novas atividades de turismo (Classes Transplantadas) e de meio ambiente (Brasília nos Parques). (SEDF)
2016
As 208 unidades escolares que ofertam a educação integral pelo programa Mais Educação, tiveram acesso em 2016 aos territórios culturais e às unidades de conservação por meio
de ações pontuais, realizadas de acordo com a agenda cultural e ambiental do Distrito Federal e, ainda, a disponibilização de transporte para eventos e mostras de cinema, bem como visitas
orientadas aos parques, conforme descrito abaixo.
Atividade em territórios
ambientais e culturais

Local

CRE

Unidades Escolares

Quantidade de estudantes

Previsão: 4.500 estudantes
Festivalzinho de Cinema

Concertos Didáticos – Orquestra
Sinfônica

Museu Nacional

14

-

Teatro Pedro Calmon

14

60

Atendidos: 4.500 estudantes de
Fundamental – anos iniciais e finais

Ensino

Atendidos: 1.170 estudantes do Ensino
Fundamental – anos iniciais e finais e Ensino
Médio
Previstos: 800 estudantes Ensino Fundamental anos finais

Exposição Auguste Rodin
TCU

4

4

8

25

9

-

12

-

Atendidos: 200 estudantes Ensino Fundamental anos finais

Brasília nos Parques:
 Parques Águas Claras;
 Sucupira;
 Saburo Onoyama;
Visitas orientadas às Unidades de
Conservação - UC

 Três Meninas;

Atendidos: 3.563 estudantes do Ensino
Fundamental - anos finais e 158 professores
(formação)

 Parque do Riacho Fundo;
Veredinhas;
 Ezequias Heringer e
 Haras Vale Feliz
 Panteão da Pátria
 Praça dos Três Poderes
Visitas Orientadas ao Centro
Cultural Três Poderes

 Espaço Lúcio Costa
 Museu
Brasília

Visitas a Mostras de Artes Visuais

Histórico

Museu da República

Atendidos: 1.994
Fundamental

estudantes

de

Ensino

Atendidos:

estudantes

de

Ensino

de

5.350

e Instalações

Fundamental e Ensino Médio

As atividades desenvolvidas têm por Objetivo oportunizar e promover práticas educativas, identificando as áreas estratégicas de nosso desenvolvimento sustentável e de nosso
patrimônio cultural (territórios culturais); fomentando a realização de atividades artístico-culturais e de educação ambiental nestes espaços, bem como a construção de estratégias ambientais e
culturais de integração dos saberes.
Essas atividades só são consolidadas mediante a disponibilização de transporte. Por isso, muitas delas são canceladas e a oferta de agenda nem sempre pode ser sistemática e
sistematizada.
2017
A meta em 2017 não se limitou a atendimento único e exclusivo aos estudantes das unidades escolares que ofertam Educação Integral pelo Programa Mais Educação. Toda rede
pública teve oportunizado o acesso aos territórios culturais e às unidades de conservação por meio de ações pontuais, realizadas de acordo com a agenda cultural e ambiental do Distrito Federal e,
ainda, a disponibilização de transporte para eventos e mostras de cinema, bem como visitas orientadas aos parques e espaços culturais.
As atividades desenvolvidas têm por objetivo oportunizar e promover práticas educativas, identificando as áreas estratégicas de nosso desenvolvimento sustentável e de nosso
patrimônio cultural (territórios culturais); fomentando a participação em atividades artístico-culturais e de educação ambiental, bem como a construção de estratégias ambientais e culturais de
integração dos saberes, nesses espaços. Com a Portaria do Parque Educador que estabelece parceria específica entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a Secretaria de Estado
de Educação – SEEDF, com a participação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM, fortaleceu-se a educação ambiental na rede
pública de ensino do Distrito Federal, no contexto da concepção da Educação Integral (SEEDF) e do Programa Brasília nos Parques (SEMA-IBRAM), entretanto, a ampliação do atendimento é
comprometida face a necessidade de disponibilização de transporte para que os estudantes possam se deslocar aos parques de atendimento.
A publicação da Portaria Conjunta nº 17, de 19 de outubro de 2017, possibilitou a SEEDF e a SECult o acesso à cultura, espaços e instituições culturais do Distrito Federal,
oportunizando, prioritariamente, aos estudantes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a possibilidade de participarem de visitas mediadas e de conviverem com ações
pedagógicas do Projeto Territórios Culturais e, igualmente, proporcionar iniciativas educacionais voltadas ao reconhecimento, à formação e à apropriação dos bens culturais do patrimônio material
e imaterial, artístico e cultural da cidade. Com a instituição do Comitê Gestor que visa estabelecer metas de atendimento para os professores ora disponibilizados, esta pasta terá a oportunidade de
ampliação das visitas orientadas aos territórios educativos da SECULT.
Atividade em territórios
Local
ambientais e culturais

CRE

Unidades
Escolares

Quantidade de estudantes

14

-

Atendidos: 5.000 estudantes - Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais

14

-

Atendidos: + de 12.000 estudantes - Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais

* Cine Brasília
* Teatro de Sobradinho
Festivalzinho de Cinema

* Teatro da Praça em Taguatinga
* Auditório da Administração do Riacho
Fundo
* Cem 01 do Gama

Programa Cultura Educa

Em todas as regiões administrativas do

* Circuito de Museus

DF

* Concertos Didáticos da
Orquestra Sinfônica
* Escola Vai Ao Cinema
* Casa
Convida

do

Cantador

5

Cine Detran
Projeto Cine Detran/DF Cine Brasília
Mobilidade urbana nas
escolas do DF

Ceilândia
Samambaia Guará Taguatinga Plano
Piloto

Atendidos: 2.238 estudantes

Visitas orientadas às
Unidades de Conservação

Brasília nos Parques

8

25

Atendidos: 3.800 estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais

14

-

Atendidos: 17.988 Estudantes do e Ensino Fundamental – anos iniciais/finais e
Ensino Médio

14

-

Atendidos: 3.540 estudantes de Ensino Fundamental e Ensino Médio

* Panteão da Pátria
Visitas
Orientadas
ao * Praça dos Três Poderes
Centro
Cultural
Três
* Espaço Lúcio Costa
Poderes
* Museu Histórico de Brasília
Visitas a Mostras de Artes
Museu da República
Visuais e Instalações

2018 (na tabela o alcance da meta permaneceu em 25)
Em 2018 a atuação da SEEDF teve aumento significativo no que tange à atuação em espaços culturais e unidades de conservação em virtude dos projetos Parque Educador
(SEEDF/SEMA/IBRAM) e Territórios Culturais (SEEDF/SECULT). Em relação ao Parque Educador, além da realização de coordenações coletivas dos professores junto ao Comitê Gestor, no
primeiro semestre de 2018 foram atendidos 710 alunos regularmente, de 13 unidades escolares, além de 130 alunos atendidos de forma esporádica. Ao todo foram realizados 4553 atendimentos.
No segundo semestre de 2018, dentre atendimentos regulares e visitas pontuais às unidades de conservação, foram contempladas, aproximadamente 41 escolas e 1680 alunos, totalizando mais
de 13000 atendimentos nas quatro unidades de conservação.

Já em relação ao Projeto Territórios Culturais, é importante destacar que, por compreender que os espaços educativos ultrapassam os muros da escola, alcançando tanto espaços
formais como informais de educação, e pensando também na importância de um projeto educativo que consiga abarcar a multidimensionalidade do ser humano, essas Secretarias formularam
ações que buscaram ampliar os territórios do saber em consonância com os conceitos vivenciados pelas escolas da rede pública. Territórios culturais como os museus, teatros, cinemas, espaços
arquitetônicos, centros históricos, têm como função social a comunicação do patrimônio que preservam e divulgam, bem como oferecer acesso a todos.
O projeto “Territórios Culturais” oferece uma dimensão pedagógica alternativa que amplia as possibilidades de aprendizagem, promove a convivência dos estudantes com outros sujeitos
e formas de educação, bem como amplia os espaços tempos educativos.
No ano de 2018, foram atendidos mais de 8 mil estudantes nos equipamentos públicos da SECULT. Considerando imprescindível a integração entre escola e distintos territórios culturais
para a construção da cidadania, individual e coletiva, justifica-se oportuna a reunião dos órgãos de educação e cultura em torno deste objetivo, prospectando saldo positivo para todos os
envolvidos, prioritariamente, os estudantes.
2019 Em 2019 os Projetos “Parque educador” e “Territórios Culturais”, continuam a serem executados. Quanto a integrar à organização Curricular de todas as Unidades Escolares que ofertam
Educação Integral em Tempo Integral, trazendo novos conhecimentos, tecnologias, ciências, culturas, artes e esportes e outras atividades, ainda no final de 2018, a SEEDF publicou as Diretrizes
Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral, já visando a globalização, os grandes avanços tecnológicos, a rapidez e o acúmulo de informações geradas diariamente, bem
como a necessidade de assimilação dessas informações que têm provocado transformações em toda a sociedade, o que resultou o atingimento total da presente meta.
Nesse contexto, a Educação Integral, enquanto concepção, insere-se como fator imprescindível para a concretização de um ensino de qualidade, uma vez que ela oferece a possibilidade
de ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado e transversalizados pelos eixos da Educação para e em Direitos Humanos, para a Diversidade
e para a Sustentabilidade e Cidadania, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Nessa direção a SEEDF criou um
grupo de trabalho para realizar coletivamente as atualizações e retificações nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Educação em Tempo Integral com o objetivo de nortear a organização
do trabalho pedagógico junto às Unidades Escolares e os setores pedagógicos e administrativos. Vale ressaltar que a Educação Integral está permanentemente em construção, e espera-se que
gestores, professores, estudantes e demais membros da comunidade Escolar tomem-na como uma referência para o desenvolvimento e organização do trabalho pedagógico realizado na escola,
participando efetivamente, dessa ação.
4 – Ampliar em 15% o número de estudantes da Rede Pública de Ensino participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal; em 30% o atendimento em educação física nos
Centros de Educação Infantil e nos Jardins de Infância; e em 40% o atendimento da educação física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. (SEDF) (Item excluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2016
A meta de ampliação da participação de estudantes da Rede Pública de Ensino nos Jogos Escolares foi superada significamente. O resultado pode ser explicado pelo aumento da
divulgação do projeto em 2016, especialmente em meios de comunicação de massa como televisão e rádio, além disso, o projeto foi amplamente divulgado com cartazes em todas as
Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e também em redes sociais e no site da Secretaria de Educação do DF (SEEDF). Outro fator importante foi a manutenção do serviço de transporte
gratuito para estudantes das escolas públicas, item fundamental para democratizar a participação dos estudantes nos jogos escolares.
O Projeto Educação com Movimento (PECM) é a estratégia da SEEDF para ampliar o atendimento em educação física para os estudantes da educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental. Em 2016, foram abertas carências para o atendimento da educação física nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e Jardins de Infância (JI) além de escolas que ofertam os
anos iniciais. O quantitativo de escolas com carências abertas do PECM considerou as metas estabelecidas neste PPA, contudo, ressalta-se que duas escolas não tiveram as carências

bloqueadas pela falta de professores interessados e que tivessem o perfil para o projeto, assim o atendimento foi realizado em 10 escolas de tipologia CEI ou JI, mantendo-se o percentual de 17%
. Com relação aos Anos Iniciais o PECM atendeu 17,7% das unidades escolares com essa etapa de ensino.
Ressalta-se que além da abertura das carências, foram desenvolvidas reuniões periódicas com os professores do Projeto além de cursos de formação continuada, abordando as
especificidades desse atendimento e um Seminário Final, socializando o trabalho realizado ao longo do ano. Com relação aos desafios para o cumprimento da meta, destaca-se a necessidade de
abertura de novas carências de acordo com as metas projetadas, além da flexibilização dos critérios para aptidão no Procedimento de Remanejamento a fim de permitir uma maior adesão de
professores que queiram atuar no Projeto.
2017
A meta de ampliação da participação de estudantes da Rede Pública de Ensino nos Jogos Escolares do Distrito Federal permanece sendo superada significativamente. No ano de
2017 o número mais que dobrou. O desejado era a participação de 4.305 estudantes, entretanto, alcançamos 10.668 participantes da rede pública de ensino. Tal aumento pode ser explicado em
grande medida pela mudança do Regulamento Geral dos Jogos, que passou a ser regionalizado, ou seja, as escolas inicialmente jogam entre si em suas Coordenações Regionais de Ensino (CRE)
– Etapa Regional, para depois se enfrentarem na Etapa Distrital. Tal mudança propiciou uma maior participação e integração das regionais na realização do evento, o que favoreceu a divulgação e
a mobilização, principalmente, entre as escolas públicas. Insta salientar, que ações integradas de divulgação, especialmente em meios de comunicação de massa como televisão e rádio, cartazes,
redes sociais e no site da Secretaria de Educação do DF (SEEDF), potencializaram a publicidade dos Jogos, contribuindo para os números alcançados. Por fim, cabe destacar a manutenção do
serviço de transporte gratuito para estudantes das escolas públicas, item fundamental para democratizar a participação dos estudantes nos jogos escolares.
No ano de 2017, o Projeto Educação com Movimento (PECM) foi desenvolvido em 72 unidades escolares, das quais 63 unidades escolares de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
e 09 unidades escolares de Educação Infantil. Esse quantitativo representa um atendimento de 15,7% de unidades atendidas entre Centros de Educação Infantil e Jardins de Infância (Educação
Infantil). Quanto aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as 63 unidades escolares atendidas representam um atendimento de 16,5% em relação ao total de 382 unidades escolares apuradas em
2017.
Nesse sentido, constata-se um déficit no cumprimento da meta, o que demanda desta SEEDF esforços para o incremento da abertura de carências em outras unidades escolares e
alterações nos procedimentos para inclusão de professores de educação física no Projeto
5 – Ampliar para, no mínimo, 30% a oferta de vagas para atendimento às pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal.
(SEDF)
2016
No ano de 2016 houve uma ampliação de 14.3% a oferta de vagas e matrículas no Centro Educacional 01 de Brasília. Vale ressaltar que o número de ofertas de vagas no Sistema
Prisional do Distrito Federal está atrelado à disponibilidade de espaço físico dentro de cada Unidade Prisional e de Agentes Penitenciários, cuja função é garantir a movimentação dos estudantes e
a segurança dos professores que atuam na Educação Prisional.

2017
O ano de 2017 não houve ampliação na oferta de vagas e matrículas no Centro Educacional 01 de Brasília. Vale ressaltar que o número de ofertas de vagas no Sistema Prisional do
Distrito Federal está atrelado à disponibilidade de espaço físico dentro de cada Unidade Prisional e de Agentes Penitenciários, cuja função é garantir a movimentação dos estudantes e a segurança
dos professores que atuam na Educação Prisional, dessa forma, pela falta de espaço físico e de Agentes Penitenciários suficientes a meta não pôde ser ampliada. Para os próximos exercícios,
esta SEEDF está trabalhando juntamente com os órgãos responsáveis para sanar os problemas encontrados e voltar a aumentar o atendimento da presente meta.

2018
Em 2018, não houve ampliação da oferta de vagas para a escolarização formal na modalidade da EJA às pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no
sistema prisional do Distrito Federal, apesar das tratativas intersetoriais com a SSPDF por meio da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, já que não disponibilizam de espaços físicos e recursos
humanos para atuação nos Núcleos de Ensino das unidades prisionais.
No entanto, o atendimento educacional no Sistema Prisional do DF foi ampliado com a execução do Projeto de Remição da Pena pela Leitura - Ler Liberta: uma perspectiva de
ressocialização nos estabelecimentos penais do DF, a partir da publicação da Portaria Conjunta nº 01, de 11 de abril de 2018, da SEEDF e da SSPDF. Essa ação representou um marco para a
efetivação das atividades de fomento à leitura, com vistas à remição da pena e à ressocialização, e a garantia dos direitos dos custodiados no âmbito do Distrito Federal. A participação no projeto é
voluntária. Os participantes contam com o prazo máximo de 30 dias para efetuar a leitura. As obras foram classificadas por diferentes níveis de escolaridade: 1º nível - alfabetizados com Ensino
Fundamental incompleto; 2º nível - Ensino Fundamental completo e 3º nível - Ensino Médio completo ou incompleto e 4º nível - Ensino Superior (completo ou incompleto) e pós-graduados. Além
disso, após tratativas da SSPDF com a PMDF, houve a revogação da Portaria Conjunta nº 01/2018, SEEDF/SSPDF e a publicação da Portaria Conjunta nº 6, de 24 de agosto de 2018, a qual
amplia o atendimento do Projeto de Remição da pena pela leitura para os custodiados do Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), do 19º Batalhão. Os documentos normativos que regem a
execução do projeto preveem que o projeto atenda até 10% da população carcerária do sistema penitenciário do DF, que é de aproximadamente 15.000 pessoas. Contudo, para o início das
atividades, as diretorias dos estabelecimentos penais disponibilizaram um número de vagas inferior ao previsto, a fim de permitir a adaptação da unidade à dinâmica do projeto.
Outra ação visando a ampliação da oferta educacional foi a execução do programa Pronatec Prisional, em duas etapas de 2018, por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC). Foram realizadas 539 matrículas em diferentes cursos do catálogo do Pronatec para as pessoas em situação de privação de liberdade.
2019 No ano de 2019, não houve acréscimo de vagas para a escolarização formal na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ofertada às pessoas jovens, adultas e idosas
em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no Sistema Prisional do Distrito Federal.
A SEEDF está em constante diálogo e articulação com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP/DF), por intermédio da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do
Distrito Federal (SESIPE), para que haja a ampliação da oferta de vagas no Sistema Prisional, todavia a SEEDF depende da SSP/DF, para a execução das atividades educacionais,
tanto em relação à disponibilização de estrutura física adequada quanto de policiais penais para possibilitarem a logística necessária para deslocamento dos estudantes, bem
como para assegurar a segurança dos profissionais da educação. Em virtude disso, a atuação da SEEDF nos estabelecimentos penais está sujeita e vinculada às orientações,
determinações e limitações da SSP/DF.
Com o Projeto de Remição da Pena pela Leitura “Ler Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos penais do DF”, que acontece nas seis unidades do
Sistema Prisional do DF, houve a continuidade das ações referentes às atividades de fomento à leitura, com vistas à remição de pena e à ressocialização, proporcionou, durante
o ano de 2019, 6.063 (seis mil e sessenta e três) atendimentos, levando-se em consideração que o número de atendimentos é elencado com base no quantitativo de obras
emprestadas aos participantes do projeto de remição pela leitura.
No ano de 2019, foram aprovadas as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos – 2ª edição, possibilitando novas formas de organização curricular para a
modalidade, ocasionando maior flexibilidade do arranjo educacional, como exemplo, a oportunidade de o 3º segmento ser dividido em 3 blocos; além de preconizar a
organização dos três segmentos com a distribuição da carga horária em horas diretas e indiretas. As novas Diretrizes, também, trazem as atividades de leitura, com vistas à
remição de pena e à ressocialização como uma política pública .

6 – Ampliar, até 2018, em 30% a oferta da Educação Profissional na Rede Pública de Ensino. (SEDF)

2016
Em 2015 a Educação Profissional atendeu a 11.670 estudantes. Em 2016, houve a diminuição do atendimento para 11.590 estudantes. Estava prevista a entrega da Unidade
Escolar do Guará com pretensão de atendimento a 2.000 estudantes em cursos técnicos de nível médio, no entanto até o momento (abril/2017) a obra não foi concluída. O Ministério da Educação
(MEC) não pactuou as turmas de cursos técnicos de nível médio na modalidade à distância (Redee-Tec), deixando de ofertar, aproximadamente, 490 vagas.
A fim de ampliar a oferta de Educação Profissional, serão realizadas as seguintes ações: abertura de novas turmas de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Articulado
com a Educação Profissional na modalidade EJA - 2º e 3º Segmentos e a oferta de cursos FIC nas demais formas, de Curso Técnico Articulado na modalidade a distância e presencial, a oferta de
cursos em Unidades Remotas (PRONATEC) bem como a construção de novas unidades escolares.
2017
Em 2017, a Educação Profissional atendeu a 18.070 (dezoito mil e setenta) estudantes. Houve a ampliação de oferta de 28,60% em relação aos anos anteriores. Os cursos ofertados em
2017 estão disponíveis no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – SISTEC-MEC, composto de mais de 100 cursos, selecionados de acordo com as demandas da comunidade, capacidade e
estrutura para oferta pelas Unidades Escolares. Neste sentido, seu detalhamento não seria de fácil descrição. O maior desafio diz respeito à ampliação da oferta em unidades próprias, tendo em
vista o atraso no processo de construção e implementação das novas Unidades Escolares previstas, o que levou a SEEDF a ampliar a oferta de cursos por meio do PRONATEC através das
Unidades Remotas.
2018
Com a redução do repasse de recurso financeiro do Pronatec por parte do Ministério da Educação, houve uma diminuição acentuada da oferta de cursos de 2017 para 2018, fazendo com
que a oferta de educação profissional retornasse para o quantitativo próximo ao ofertado em 2016. O número de vagas ofertadas no ano de 2018 foi de 12.353 o que representa a porcentagem de
6.58% em relação à oferta de 2016. Cabe salientar que o impacto na redução do número de vagas para 2019 pode ser ainda maior, considerando que não há previsão de novos repasses
financeiros para o Pronatec.
Foram ofertadas 1.752 vagas por meio do Pronatec Mediotec na forma concomitante para atender aos estudantes matriculados na rede pública de ensino do DF.
Outra ação visando a ampliação da oferta educacional foi a execução do programa Pronatec Prisional, em duas etapas de 2018, por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC). Foram realizadas 539 matrículas em diferentes cursos do catálogo do Pronatec para as pessoas em situação de privação de liberdade.
2019 Em 2019, a Educação Profissional como um todo, teve em sua oferta 13.207 (treze mil, duzentos e sete) estudantes matriculados, sendo: 7.267 estudantes através de cursos
técnicos de nível médio, 984 estudantes através do Mediotec, 1.385 estudantes através de cursos técnicos integrados e 3.571 estudantes através de cursos de formação inicial
e continuada - FIC .(Fonte: Censo Escolar - 2019)
Apesar de ter sido mencionado que em 2019 poderia ocorrer uma diminuição ainda maior na oferta da Educação Profissional, porém, pode-se observar que houve aumento da
oferta. (aumento de 6,47% em relação ao ano de 2018 – 12.353 estudantes matriculados e de 13,17 em relação ao ano base de 2015 – 11.670 estudantes matriculados).

Para um melhor entendimento, no intuito de determinar o aumento de matriculados entre os anos em porcentagem, comparou-se o número de estudantes matriculados em
2018 - 12.353 com o número de estudantes matriculados em 2019, 13.207. A diferença de 2018 para 2019 foi de 854 matriculados, o que equivale a 6,91%. A mesma
metodologia foi utilizada para determinar o aumento de 2015 para 2019, onde, o número de matriculados em 2015 = 11.670 equivale a 100%. Entre 2015 e 2019, houve um
aumento de 1537 estudantes matriculados, o que equivale a um aumento percentual de 13.17%.
Para o ano de 2020, com a implementação do Novo Ensino Médio em algumas unidades escolares-piloto, há a previsão da oferta do itinerário formativo de educação
profissional e técnica, não só pelas unidades já mencionadas, mas também por meio de parcerias.
Houve a aprovação e o credenciamento do Curso Técnico em Secretaria Escolar, junto ao SISTEC, para o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a
Distância de Brasília, com previsão para oferta de vagas no 1º semestre de 2020.

7 – Garantir para 100% dos estudantes com deficiência ou com transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação identificados na Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, independentemente da idade, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente, na rede regular e, quando necessário, em
unidades de ensino especializado.
2016
Em relação ao acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, verificou-se um aumento no número de estudantes beneficiados, não havendo hoje,
demanda reprimida na área. Atualmente a Secretaria de Educação conta com salas de recursos em quase todas as escolas da rede, visando garantir o apoio especializado necessário aos
processos de inclusão.
Garantiu-se também a ampliação do atendimento para 19 escolas a partir de demanda reprimida nas unidades escolares onde já existia o Programa de Educação Precoce, que
atende crianças prematuras, de 0 a 3 anos e 11 meses, tendo atendido em 2016, 2.465 crianças nesta faixa etária, com deficiência e consideradas de risco, por serem vulneráveis e apresentarem
atraso no seu desenvolvimento global. O Programa objetiva promover o desenvolvimento das potencialidades da criança no que se refere aos aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, sociais e
culturais, priorizando o processo de interação e comunicação, mediante atividades significativas e lúdicas, assim como a orientação, o apoio e o suporte à família e ao estudante no seu processo
de desenvolvimento e aprendizagem. Hoje, o Programa de Educação Precoce está presente em todas as Regionais de Ensino do Distrito Federal
Além disso, a SEEDF em sua Escola Bilíngue – Libras e Português Escrito, garante uma educação específica, para estudantes surdos que têm a língua de sinais como sua primeira
língua e o português escrito como segunda língua, sendo estas, as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares, em todos os
níveis da educação básica (Lei 5.016/2013). Por fim e visando atender a todos os públicos inseridos nesta meta, a SEEDF atende aos estudantes impossibilitados de frequentar as aulas na
unidade escolar em razão de tratamentos de saúde que impliquem em internação hospitalar ou atendimento ambulatorial por meio do Programa Classe Hospitalar e atendimento domiciliar.
2017
Os estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista têm o acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado. Em decorrência disso, há um
contínuo aumento no número de estudantes beneficiados. Não há demanda reprimida. Atualmente, a Secretaria de Educação conta com salas de recursos em quase todas as escolas da rede,
visando garantir o apoio especializado necessário ao processo de inclusão dos estudantes com deficiência.
O Programa de Educação Precoce atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista e consideradas em risco de atraso no seu desenvolvimento global.
O Programa objetiva promover o desenvolvimento das potencialidades da criança no que se refere aos aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, sociais e culturais, priorizando o processo de
interação e comunicação, mediante atividades significativas e lúdicas, assim como a orientação, o apoio e o suporte à família e ao estudante no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.
Hoje, o Programa de Educação Precoce está presente em todas as Regionais de Ensino do Distrito Federal. O Programa de Atendimento Precoce no ano de 2017 atendeu a 2.678 (duas mil,

seiscentas e setenta e oito) crianças e ampliou a sua implementação para 19 Unidades Escolares. Por fim, visando atender a todos os públicos inseridos nesta meta, a SEEDF oferece aos
estudantes impossibilitados de frequentar as aulas na unidade escolar em razão de tratamentos de saúde que impliquem em internação hospitalar ou atendimento ambulatorial por meio do
Programa Classe Hospitalar e atendimento domiciliar.
2018
A Educação Especial atende aos estudantes com deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades considerando que todas as
Unidades Escolares são inclusivas. Dessa forma, não há demanda reprimida na área de Educação Especial. Ressalta-se ainda que a Rede Pública de Ensino do DF conta com atendimentos
complementares, suplementares e substitutivos conforme especificidade dos estudantes atendidos.
2019 No referido ano, a Educação Especial/ Inclusiva atendeu 18.418 estudantes com deficiências e Transtorno do Espectro Autista e comportamento para Altas
Habilidades/Superdotação, não sendo constatada demanda reprimida. Atualmente a Secretaria de Educação conta com 13 Centros de Ensino Especial, 472 Salas de Recurso
Generalistas e 123 Específicas, perfazendo um total de 595 Salas de Recursos oferecendo o Atendimento Educacional Especializado, garantindo aos estudantes o apoio
educacional especializado necessário aos processos de inclusão.
Em relação ao Programa de Educação Precoce, a demanda reprimida foi absorvida com abertura de novas turmas em locais onde o programa já está implantado e em pleno
funcionamento, perfazendo um total de 2.887 estudantes em 19 Unidades Escolares atendendo às crianças prematuras, de 0 a 3 anos e 11 meses, com deficiências, TEA, com
hipótese de comportamento precoce para Altas Habilidades/Superdotação, consideradas de risco, por serem vulneráveis e apresentarem atraso no seu desenvolvimento global.
Além disso, a SEEDF em sua Escola Bilíngue – Libras e Português Escrito garante uma educação específica, para estudantes surdos que têm a língua de sinais como sua primeira
língua e o português escrito como segunda língua, sendo estas, as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas
curriculares, em todos os níveis da educação básica (Lei 5.016/2013). Ainda visando a Educação de estudantes com Deficientes Auditivos/Surdos, a SEEDF criou a Escola Bilíngue
do Plano Piloto, em que as tratativas estão em andamento.
8 – Fomentar a adesão das unidades escolares aos ciclos no Ensino Fundamental e à semestralidade no Ensino Médio para o alcance de 50% das unidades escolares da Rede Pública
de Ensino. (SEDF) (Item excluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2016
A SEDF possui 521 Unidades Escolares na rede pública de ensino ofertando o Ensino Fundamental, sendo divididas em anos iniciais e final. Em 2016, 262 UE aderiram à Organização
Escolar para o 2º Ciclo e 15 UE aderiram ao 3º Ciclo. A dificuldade de adesão ao 3º Ciclo se deu em virtude da incompreensão da política pública, resistência apresentada pelos professores, além
falta de infraestrutura das escolas. Mesmo diante desse cenário, a Diretoria de Ensino Fundamental realizou inúmeras formações/seminários para os professores e gestores da rede, seja por
iniciativa própria, seja por parcerias com o Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) e outras instituições públicas ou privadas. Das 90 Unidades Escolares que
ofereceram o Ensino Médio em 2016, 33 já se encontravam na organização semestral, o que representa 37% da meta alcançada.
Em 2016, apenas uma escola aderiu à organização semestral, o que representa 1,1% das 90 escolas de Ensino Médio, perfazendo um total de 33 escolas na Semestralidade. A Diretoria de
Ensino Médio realizou o primeiro Seminário da Semestralidade: avanços e desafios no Ensino Médio do Distrito Federal, na Universidade Paulista - UNIP, dia 07/04/2016. O evento contou com a
colaboração da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE); Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional - SUPLAV; Subsecretaria de

Modernização e Tecnologia -SUMTEC. Durante o seminário foram debatidas as Diretrizes do Trabalho Pedagógico na Semestralidade e foram realizadas oficinas para fomentar a adesão a esta
organização pedagógica.
O seminário resultou na produção de um relatório com todas as dificuldades para adesão a Semestralidade, tais como: a impossibilidade de distribuição de carga horária do professor em
blocos quando a escola também oferece o Ensino Fundamental no mesmo turno; o desconhecimento acerca da política pública e as necessidades de adequação tecnológica para atender as UEs
na Semestralidade.
Também foram realizadas visitas técnicas às Coordenações Regionais de Ensino para formação pedagógica das equipes gestoras e dos coordenadores pedagógicos das escolas
que ainda não aderiram à Semestralidade. Nesses encontros, foram disponibilizados todos os materiais produzidos ao longo de 2016 sobre a Semestralidade: Mídia pedagógica com o material de
formação completo a ser utilizado nas coordenações pedagógicas coletivas para formação do corpo docente, folders para os estudantes e pais com a finalidade de informar a comunidade escolar
acerca da organização pedagógica na Semestralidade e boletins informativos.
Tanto o seminário quanto as visitas as CREs proporcionaram ampla divulgação dessa política pública, bem como a capacitação dos profissionais envolvidos para que as UEs
implementem a Semestralidade.
2017
O ano de 2017 foi o último ano em que as Unidades Escolares que ofertam Ensino Fundamental - anos finais ainda podiam optar pela adesão à Política de Ciclos para as
Aprendizagens. Assim, a taxa de adesão de 2016 para 2017 aumentou em 13,7%, o que representou 21% do total das escolas de anos finais. Em relação às escolas de Ensino Fundamental –
anos iniciais, em 2017, chegamos a 66% de adesão aos ciclos. Foi encaminhada a Circular nº35/2017-GAB/SEE, em 27 de junho de 2017, que estabelece que, em 2018, em cumprimento também
à meta 2, estratégia 2.3, do PDE 2015-2024, todas as escolas de ensino fundamental devem organizar o seu trabalho pedagógico em ciclos. Neste sentido, foram realizadas reuniões técnicas com
todos os gestores das Unidades Escolares de Ensino Fundamental das Coordenações Regionais de Ensino sobre a obrigatoriedade da universalização da organização escolar em ciclos para o
ano de 2018 com o objetivo de esclarecer dúvidas e orientá-los pedagogicamente para essa organização. As secretarias das Unidades escolares também foram orientadas a organizar as turmas
para 2018 em blocos para favorecer a utilização das estratégias de intervenção pedagógica e reagrupamentos.
A SEEDF, por meio da SUBEB/COEIF/DIEF, em parceria com as CRE/UNIEB, tem fomentado junto às Unidades Escolares de Ensino Fundamental o uso/construção de práticas
pedagógicas inovadoras, unidade do trabalho pedagógico e o fortalecimento das práticas avaliativas na concepção formativa, que formam as bases da Organização Escolar em Ciclos. Nesse
sentido, foram realizadas formações, fóruns, seminários, elaborados materiais de apoio (impressão e distribuição de cadernos das diretrizes, mídia pedagógica, caderno tira-dúvidas), bem como
feitas articulações com outras instâncias da SEEDF.
Em 2017, houve adesão de cinco unidades escolares à Semestralidade, o que representa 5,43% das 92 unidades escolares de Ensino Médio, perfazendo um total de 38 escolas na
Semestralidade (41,3%).
A SEEDF, por meio do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE), propôs o curso de formação continuada sobre “Concepções e práticas na
Semestralidade” para todos os professores de Ensino Médio da Rede, com intuito de formá-los para as práticas pedagógicas condizentes com as diretrizes educacionais da SEEDF. Essa ação faz
parte das estratégias para implementação da Semestralidade, que, em 2018, abrangerá todas escolas que ofertam Ensino Médio, conforme preconiza o Plano Distrital de Educação (PDE 20152024). Aspectos como planejamento, execução, acompanhamento e avaliação foram abordados durante o curso, habilitando 2.697 profissionais para trabalharem com uma organização
pedagógica que tem demonstrado resultados satisfatórios, principalmente no que diz respeito à aprovação, à reprovação e ao abandono escolar.
Outra importante ação realizada foi o monitoramento e acompanhamento pedagógico, por meio de visitas planejadas às Unidades Regionais de Educação Básica (UNIEBs) e às unidades
escolares (UEs) de diversas regionais que fizeram adesão à Semestralidade em 2017, a fim de orientar a comunidade escolar sobre a Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade e
propor soluções para os desafios.
Com o intuito de orientar as Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e unidades escolares (UEs) de Ensino Médio sobre o cumprimento da Meta 3, Estratégia 3.3 do Plano Distrital de
Educação, foi remetida a Circular nº 35/2017 – GAB/SEE do Gabinete do Secretário, informando que todas as unidades escolares de Ensino Médio devem estar organizadas na Semestralidade em
2018.

Para tanto, houve o encaminhamento do Memorando nº 95 (SUBEB) para SUPLAV/COSIE/DIOFE, solicitando a análise sobre a estratégia de matrícula para todas as unidades escolares
de Ensino Médio, a fim de identificar os principais desafios para implementação da Semestralidade no ano de 2018 e traçar estratégias para superá-los.
Em algumas CREs, houve unidades escolares que aderiram à Semestralidade durante o período por adesão, porém retornaram à organização tradicional seriada, relatando dificuldades. A
DIEM se colocou à disposição dos gestores e das UNIEBs com o objetivo de esclarecer as eventuais dúvidas sobre a Semestralidade, promovendo visitas técnicas e encontros pedagógicos de
compartilhamento de experiências nas CREs que solicitaram apoio.
Encerrando as atividades de formação do ano de 2017, ocorreu a Rede Colaborativa na EAPE no dia 20/12/2017. Essa atividade teve como objetivo informar os coordenadores
pedagógicos e os chefes de UNIEBs sobre os materiais produzidos pela DIEM em relação à Semestralidade, objetivando facilitar o trabalho de implementação em 2018. Desse modo, os
participantes se apropriaram dos materiais sobre a Semestralidade e conheceram o conteúdo do drive compartilhado, criado com a finalidade de subsidiar o trabalho pedagógico das unidades
escolares para o ano de 2018.
Com o foco ainda na Semestralidade, foi elaborado o Guia Prático da Semestralidade, documento de fácil linguagem, cujo objetivo é esclarecer os principais questionamentos sobre a
Semestralidade, facilitando a manutenção dessa organização pedagógica nas unidades escolares que já se encontram assim organizadas e apoiando o trabalho de implementação daquelas que
ainda não estão em organização semestral.
Os estudos e as análises dos dados e informações sobre a Semestralidade realizados por esta SEEDF foram publicados em um artigo para a revista Com Censo, resgatando as mudanças
ocorridas no Ensino Médio desde a sua concepção até os dias atuais. O estudo demonstra como a última etapa da Educação Básica foi sendo reformulada ao longo dos tempos, enfatizando a
reforma curricular; o panorama do Ensino Médio do Brasil; o Ensino Médio por Blocos de Disciplinas Semestrais no Paraná; o Ensino Semestral na escola Liceu Maracanaú do Ceará; e a
Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade Distrito Federal. Houve uma importante análise da Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade para o Ensino Médio, adotada
desde 2013 pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando diminuir os índices de reprovação e evasão no Ensino Médio, a fim de subsidiar tomadas de decisões para as
políticas públicas na área educacional.
A adesão das unidades escolares na Semestralidade desde 2013 até 2017 está expressa no gráfico seguinte:

Observa-se um decréscimo na adesão à Semestralidade de 2013 a 2016. Essa diminuição, segundo os gestores das unidades escolares, está relacionada a dificuldades para modulação de
professores, resistência à adesão por falta de incentivos financeiros e inadequação da estrutura física das unidades escolares. Entretanto, a partir dos trabalhos de formação de professores, visitas
técnicas e produção de material pedagógico realizados pela SEEDF, mais cinco unidades escolares aderiram em 2017. A partir de 2018, consoante a Meta 3.3 do PDE, todas as unidades
escolares que ofertam Ensino Médio devem estar funcionando nessa forma de organização.

9 – Ampliar em 50% o atendimento da Educação do Campo (escolas rurais). (SEDF)

2016
A ampliação do atendimento da Educação do Campo faz-se, por um lado, pela ampliação da oferta de matrículas e, neste sentido, a partir de dados comparativos, estabelecidos
entre os anos 2015 e 2016, tendo como referência os dados do Censo Escolar, realizado pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV houve um aumento
percentual, em termos absolutos, de 3,83% no total de matrículas em unidades escolares do campo, sendo importante observar que, no mesmo período, o atendimento à creche, que era
inexistente, em 2015, passou a 30 (nº total); na Educação Infantil, o aumento foi de 29,96%; no Ensino Fundamental, de 1,02%; no Ensino Médio, de 2,09%; a Educação Profissional ainda não é
atendida no meio rural; na Educação de Jovens e Adultos, o número de matrículas aumentou em 7,83%, e na Educação Especial, em 16%.
Quanto à transição entre as etapas da Educação Básica, observamos que dos Anos Iniciais para os Anos Finais, 38,75%, dos estudantes ficaram sem atendimento em escolas do
campo e, dos anos Finais para o Ensino Médio, 69,62% dos estudantes não tiveram atendimento em unidades escolares do campo.
Por outro lado, a Gerência de Educação do Campo / Diretoria de Educação do Campo e Eixos Transversais, visando à garantia de direitos dos povos do campo à formulação de
projetos político-pedagógicos específicos para as unidades escolares do campo, conforme os marcos legais nacionais e Distritais para a Educação do Campo, considerando, ainda, o PDE, em sua
Meta 8, estimulando o desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social,
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho, elaborou a proposta didático-metodológica para a construção do Inventário Social, Histórico,
Cultural e Ambiental das Unidades Escolares do Campo da SEEDF, cujo processo de implementação é acompanhado em 100% das unidades escolares do campo. Realizou 11 Dias do Campo
com palestras, oficinas e debates em 100% das Regionais de Ensino que contam com essa modalidade de unidades escolares, iniciou o processo de articulação, debate e reflexão para a
elaboração das Orientações Pedagógicas para a Educação Básica do Campo - SEEDF. Orientou a elaboração e execução dos Projetos Político-Pedagógicos das unidades escolares do campo,
conforme os princípios e matrizes da modalidade de ensino. Coordenou e acompanhou a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Projovem Campo – Saberes da Terra, formação
integral na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, associada à qualificação social e formação profissional em Agroecologia, destinada a jovens agricultores familiares de 18 a 29
anos, que não tenham concluído o Ensino Fundamental. Deste modo, o processo de ampliação do atendimento à Educação do Campo implica: mapear as Regiões Administrativas do DF cuja
oferta da Educação do Campo não atenda à demanda existente; realizar a abertura de turmas, observando todos os aspectos legais para tal fim; garantir a formação inicial e continuada dos
profissionais que atuam na Educação do Campo, conforme previsto nos marcos regulatórios da Educação do Campo e no PDE, Meta 8; e na articulação intersetorial, entre as coordenações e
diretorias da Subsecretaria de Educação Básica, assim como por intermédio de parcerias com o Governo Federal, Distrital e outros órgãos e instituições, visando à sustentabilidade no uso da terra
e outras demandas locais.
2017
Como explicitado em 2016, a ampliação do atendimento da Educação do Campo faz-se, por um lado, pela ampliação da oferta de matrículas e, neste sentido, a partir de dados
comparativos, estabelecidos entre os anos 2016 e 2017, tendo como referência os dados do Censo Escolar, realizado pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação SUPLAV houve um aumento percentual, em termos absolutos, de 10,17% no total de matrículas em unidades escolares do campo. Sendo importante observar que, no ano de 2016 foram
matriculados na Educação Infantil 2099 estudantes, em 2017, este número aumenta para 2310 matrículas, somando 211 a mais de atendimento nas escolas do Campo de Educação Infantil. Em
2016 houve a matrícula de 15983 estudantes no Ensino Fundamental, dado que melhorou para uma ampliação do atendimento que somou 16155 matriculados no ano de 2017, totalizando 172 a
mais que o ano anterior. Já no Ensino Médio, das 1852 matrículas de 2016, foi confirmada a oferta de 1961 vagas de Ensino Médio nas Escolas do Campo, melhorando no ano seguinte o número
de 109 ofertas. Houve uma melhora significativa na oferta de Educação de jovens e adultos entre os anos de 2016 e 2017. Das 1389 matrículas de 2016, foram realizadas em 2017 1936 matrículas
nessa modalidade, um incremento de 546 matrículas. É importante pontuar a novidade da oferta na Educação Profissional: em 2017 houve 68 estudantes matriculados nesta modalidade, sendo
que ano passado não houve oferta.
A GCAM coordenou e acompanhou a conclusão da execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Projovem Campo – Saberes da Terra, que consiste em formação
integral na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, associada à qualificação social e formação profissional em Agroecologia, destinada a jovens agricultores familiares de 18 a 29
anos, que não tenham concluído o Ensino Fundamental. Ressalta-se que 67 (sessenta e sete) estudantes concluíram o referido curso, recebendo a certificação correspondente ao Ensino
Fundamental.

Tendo em vista a institucionalização adequada da política e o melhoramento da qualidade do atendimento pedagógico, esta SEEDF está em fase final de elaboração das
Orientações Pedagógicas para as Escolas do Campo no DF e tem articulado a construção de uma Portaria Conjunta (SUPLAV/SUGEP/SUBEB) no sentido fundamentar o trabalho das escolas e
instituir normativas de classificação e funcionamento das Escolas do Campo em alinhamento com as normativas nacionais. Neste sentido, acreditamos que ao longo dos anos de 2018 e 2019
haverá, a partir da publicação desses dois documentos, um melhoramento significativo da forma de atendimento das Unidades Escolares do Campo no DF.
As Orientações Pedagógicas para a Educação Básica do Campo do DF têm como objetivo a gestão e as práticas pedagógicas nas escolas do campo. Destinam-se a orientar a rede
pública de ensino a reorganizar a sua prática educativa, tornando-a cada vez mais próxima da realidade dos sujeitos do campo, criando assim um sentimento de pertencimento dos estudantes e
comunidade escolar cujo processo de ensino-aprendizagem faça sentido em suas vidas. A proposta é que a Portaria Conjunta da Política de Educação do Campo no DF possa nortear a
comunidade escolar na oferta desta modalidade de ensino, conforme os princípios e matrizes da Educação do Campo, considerando que os sujeitos do campo têm direito à educação de qualidade
pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e as suas necessidades humanas e sociais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do território em que a
escola/comunidade está inserida. E, ainda, consiga resolver entraves relacionados à identificação, classificação e funcionamento das Escolas do Campo.
2018
Sobre o desafio de aumentar o atendimento na Educação do Campo, os dados do Censo demonstram melhora de 14% na creche e de quase 1% de crescimento na pré-escola (em
comparação com 2017). Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o crescimento foi menor que 1% em 2018, e nos Anos Finais em torno de 1%. Esses números demonstram que a estratégia de
matrícula precisa levar em conta as especificidades demográficas das regiões camponesas do DF, onde a densidade populacional é muito menor. Interessante apontar que, para a Política Pública
de Educação Básica do Campo, a nucleação deve ser feita prioritariamente entre escolas do campo, a fim de evitar o encaminhamento de estudantes do campo para escolas urbanas. Essa
priorização é necessária para garantir o atendimento educacional contextualizado para os sujeitos do campo.
Um dado grave no comparativo plurianual foi o recuo de oferta para o Ensino Médio no Campo (- 1,47%). Como esta etapa possui um número mínimo de estudantes para abertura de turmas maior,
percebemos a dificuldade de garantir o atendimento nas regiões camponesas. Aliado a isso, a evasão se apresenta no Campo devido às dificuldades impostas pelas distâncias, pela insuficiência
ou inadequação de transporte escolar e pela impossibilidade de adequação do Calendário Escolar às características de sazonalidade do trabalho, desfavorecendo, ou mesmo inviabilizando a
continuidade dos estudos. Os números apontam, ainda, um alarmante recuo da oferta de EJA, em todos os segmentos nas regiões camponesas (-17,20% Ensino Fundamental e -13,98% Ensino
Médio). Para jovens e adultos, ressaltamos que a não existência de salas de acolhimento para os filhos (de 0 há 8 anos de idade), em horário concomitante às aulas, aliado a pouca disponibilidade
de transporte noturno para estudantes e seus filhos, é fator preponderante de evasão escolar nos territórios rurais do DF. Outro dado alarmante está concentrado na Educação Especial e
Educação Profissional, apontando para a não oferta quase generalizada. É importante pontuar que a oferta de Educação Profissional no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, da
CRE de Brazlândia, no ano de 2018, foi de 76 vagas.
Esse quadro demonstra uma negação de direitos aos povos do campo, sujeitos dessa política pública. Segue tabela com o quantitativo em tela:
Dados Censo Escolar 2017/2018 - CRESCIMENTO 2017/2018
ETAPAS/MODALIDADES

TURMAS

MATRÍCULAS

Creche

0,00%

16,66%

Pré-escola

5,30%

6,46%

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Anos Iniciais

1,15%

0,74%

Anos Finais

6,32%

5,33%

Ensino Médio

4,10%

-1,47%

PRESENCIAL – Ens. Fund

14,68%

-17,20%

PRESENCIAL – Ens. Médio

-5,26%

-13,98%

EJA Combinada – Ens. Fundamental

47,73%

-15,02%

EJA Combinada – Ensino Médio

12,50%

-15,90%

CE/Atendimento exclusivo

15,38%

3,57%

Educação Precoce

NÃO TEM OFERTA

NÃO TEM OFERTA

Educação Profissional Técnica

NÃO TEM OFERTA

NÃO TEM OFERTA

Educação Profissional integrada ao Ensino Médio

NÃO TEM OFERTA

NÃO TEM OFERTA

Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos

-36,7

0,00%

EAD

NÃO TEM OFERTA

NÃO TEM OFERTA

Total Geral

5,82%

0,15%

Educação de Jovens e Adultos

Educação Especial

Educação Profissional

2019 A fim de avaliar, planejar e executar ações que visam à implementação da Educação do Campo como modalidade de ensino e política pública, faz-se necessário apresentar e
analisar os dados referentes ao número de escolas e estudantes matriculados em 2018 e 2019 nas 79 (setenta e nove) escolas do campo da rede pública de ensino do Distrito
Federal.

Conforme Censo Escolar da SEEDF, o número de estudantes matriculados na modalidade de Educação do Campo em 2018 foi de 21.118* (vinte e um mil, cento e dezoito)
enquanto em 2019 este número aumentou para 21.813 (vinte e um mil, oitocentos e treze), o que representa um aumento percentual, em termos absolutos, de 3,3% no total
de matrículas em unidades escolares do campo entre 2018 e 2019.
Comparando-se os dados do Censo Escolar de 2015, no qual o número de estudantes matriculados nas unidades escolares que ofertam Educação do Campo na rede pública de
ensino do Distrito Federal foi de 20.670, o total de estudantes matriculados em 2019 representa um aumento percentual de 5,53%.
Ressalta-se que a Educação do Campo é uma Modalidade da Educação Básica que possui a peculiaridade de abrigar em seu bojo as demais Etapas e Modalidades. Nesse
contexto, segue, abaixo, o quadro comparativo de matrícula referente aos anos de 2018 e 2019 - por Etapa e Modalidade:

2018
Dados Censo Escolar 2018:
ETAPA/MODALIDADE

Nº DE ESTUDANTES

PORCENTAGEM

Educação Infantil (creches e pré-escolas

2463

11,6%

Ensino Fundamental

16.652

78,8%

Ensino Médio

1932

9,1%

Educação de Jovens e Adultos

1205

5,7%

Educação Profissional

43

0,2%

Educação Especial

28

0,13%

Educação a Distância

NÃO HÁ OFERTA

NÃO HÁ OFERTA

TOTAL GERAL

21.118*

100%

Nº DE ESTUDANTES

PORCENTAGEM

2019
Dados Censo Escolar 2019
ETAPA/MODALIDADE

Educação Infantil (creches e pré-escolas

2.688

12,3%

Ensino Fundamental

16.746

76,7%

Ensino Médio

1982

9,6%

Educação de Jovens e Adultos

1531

7,2%

Educação Profissional

36

0,16%

Educação Especial

30

0,13%

Educação a Distância

NÃO HÁ OFERTA

NÃO HÁ OFERTA

TOTAL GERAL

21.813*

100%

* Conforme compreensão do Censo Escolar, o número de matrícula é contabilizado a partir dos dados da localização entre zona urbana e rural. Diante disso, destacamos que a
EJA COMBINADA, a qual é contabilizada como oferta de área rural, se refere aos estudantes matriculados no Sistema Prisional, que é localizado na Fazenda Papuda. Sendo
assim, o número de matrícula Total da Educação do Campo tem como base a subtração do número de matrícula da EJA Combinada, oferta esta que não se remete à Educação
do Campo, visto que essa modalidade atende aos sujeitos que vivem no campo.
A partir dos dados acima apresentados, destaca-se que em 2019 houve uma ampliação de 12,3% em relação à oferta da Educação Infantil, mas ainda muito abaixo da meta e da
necessidade de oferta da referida Etapa para a população do campo, principalmente, no que se refere à creche. No Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos houve
também um aumento de matrículas de 9,6% e 7,2%, respectivamente.
Diante disso, a modalidade Educação do Campo da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal continua com o desafio relativo à ampliação efetiva de sua oferta, a qual perpassa
todas as Etapas e Modalidades de Ensino. Já no Ensino Fundamental, foi registrado um aumento importante de estudantes atendidos, 76,7%, embora menor que 2018 que foi
78,8%. Ou seja, se mantém sendo a Etapa de maior oferta, em detrimento das demais.
Além de ampliar o número de matrículas, é fundamental que a Proposta Pedagógica da unidade escolar atenda o conjunto da população que vive NO/DO campo, no sentido da
educação ser ofertada nos locais de moradia e trabalho da comunidade camponesa, de forma que as suas especificidades/peculiaridades históricas, sociais, culturais e
ambientais sejam respeitadas e consideradas para o planejamento e execução das ações pedagógicas.
10 – Ampliar em 50%, o atendimento à Educação de Jovens e Adultos, a fim de viabilizar o acesso do jovens trabalhador à educação formal. (SEDF)

2016
O atendimento à Educação de Jovens e Adultos - EJA na Rede Pública de Educação Básica do DF apresentou um aumento percentual de 9,2% no ano de 2016. Essa avaliação
observa, comparativamente, a quantidade de matrículas na EJA entre os anos 2015 e 2016 tomando como referência os dados do 1º semestre do Censo Escolar nos anos mencionados, realizado

pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV. De forma complementar, é possível apontar que o processo de ampliação do atendimento à EJA tem implicado,
também, em mapear as Regiões Administrativas do DF que possuem demanda pela EJA, mas carecem de sua oferta; realizar a abertura de turmas na EJA observando a possibilidade de oferta da
modalidade prevista nas Diretrizes Operacionais da EJA, os princípios da Lei de Gestão Democrática, os deveres e as funções do gestor público; promover a formação inicial e continuada do
profissional responsável por atuar na EJA; evitar o fechamento da modalidade EJA nas unidades escolares, salvo quando for comprovado que os alunos não serão prejudicados quanto ao direito
de escolarização, acesso e permanência no ensino formal; ações de integração entre a EJA e a Educação Profissional.

2017
Utilizou-se os resultados do Censo Escolar, como parâmetro para a análise das informações. Destaca-se que, enquanto a oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos –
EJA é semestral, as informações do Censo Escolar são anuais e referem-se ao primeiro semestre de 2017. A análise comparativa da quantidade de matrículas na EJA entre os anos de 2016 e
2017 indicam que o quantitativo de estudantes atendidos pela EJA não foi ampliado neste período.
Apesar de a meta não ter avançado neste período, mantendo-se o percentual de aumento de 9,2% desde o início da vigência, vale ressaltar que 100% da procura por vagas na EJA
são contempladas com este atendimento.
Como iniciativa para avançarmos à meta, foi realizado pela SEEDF, por meio da Gerência de Acompanhamento da EJA (GEJA) um levantamento estatístico da demanda social, por
regional, utilizando as informações da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD/2015) e do Censo Escolar. Com este estudo, foi realizado o mapeamento das Regiões Administrativas do
DF que possuem demanda potencial, considerando o quantitativo da população não alfabetizada e o crescimento populacional.
O estudo possibilita, também, fomentar as ações para chamadas públicas contínuas, visando à matrícula a qualquer tempo na EJA nessas Regionais, nos próximos semestres.
Como estratégia, considera-se promover a busca ativa com agentes colaboradores nas unidades escolares, coordenações regionais de ensino e em parceria com organizações da sociedade civil
como preconizado na Estratégia 9.20 do Plano Distrital de Educação (PDE).
São realizados esforços para atendimento às unidades escolares que solicitam abertura ou ampliação de turmas da EJA. As solicitações de autorização encaminhadas são
analisadas e, sendo pertinentes, realizam-se orientações e encaminhamentos para garantir este atendimento. Da mesma forma, evita-se o fechamento de turmas da EJA, salvo quando for
comprovado que os alunos não serão prejudicados quanto ao direito de escolarização, acesso e permanência no ensino formal. Além do exposto, a SEEDF, também, propõe ações de integração
entre a EJA e a Educação Profissional, visando a manutenção e adesão das unidades escolares a essa modalidade.
Por meio da formação inicial e continuada para os alfabetizadores e coordenadores voluntários do Programa DF Alfabetizado, houve o incentivo para que os alfabetizandos
matriculados no Programa continuassem seus estudos no 1º Segmento da EJA. O Programa DF Alfabetizado está na sua 5ª edição, que contou com cerca de 836 vagas para alfabetizandos e se
encontra em fase de finalização.
2018
Em 2018, não houve ampliação do atendimento à Educação de Jovens e Adultos presencial. No entanto, vale ressaltar que não houve redução na oferta de vagas.
Com o objetivo de ampliação do atendimento à EJA e de acordo com as possibilidades de oferta da modalidade previstas nas Diretrizes Operacionais da EJA, foi iniciada em 2018
a oferta de EJA em EAD por meio da criação e credenciamento da nova unidade escolar para a EJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância
(CEJAEP/EAD), conforme Parecer nº 119/2018-CEDF de 31 de Agosto de 2018. Apenas neste ano, foram atendidos cerca de 2000 estudantes, 844 no 2º Segmento e 1237 no 3º Segmento. Os
professores da unidade escolar são responsáveis pela elaboração de material didático e AVAs apropriados para os diversos públicos da EJA/EAD.
Também, ampliou-se o atendimento por meio de parcerias com instituições para atendimento de seus servidores terceirizados, tais como: “Projeto Crescer” do Senado Federal, que
atende servidores terceirizados para conclusão da educação básica, Projeto Cristolândia é um projeto vinculado à Igreja Batista, porém, não religioso, apenas educacional, em que resgata pessoas
em situações de rua e viciadas em drogas e ofertam a escolarização, além de termos de cooperação como com o Serviço Social da Indústria da Construção Civil - SECONCI/DF, que objetiva à
escolarização dos funcionários desta empresa, que não iniciaram ou concluíram os estudos com a oferta do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), equivalente ao 1º Segmento da Educação de
Jovens e Adultos nos canteiros de obras e com o Instituo Federal de Brasília e o CED 03 DE Planaltina com a oferta de cursos FIC Integrados à EJA.

2019 -

Em 2019, não houve ampliação do atendimento à Educação de Jovens e Adultos. De acordo com os dados do Censo da SEEDF, referentes aos anos 2018 e 2019, pelo contrário,
houve decréscimo de 5,63% de um ano para o outro utilizando com referência as matrículas efetuadas no 1º semestre dos respectivos anos nos formatos presenciais e a
distância.
Diante dos dados do Censo Escolar de 2018 e 2019, a base de cálculo utilizada foi o total de estudantes matriculados na EJA em 2019, 45.259, comparando-se ao total de
estudantes matriculados na EJA em 2018, 47962, destes sendo na modalidade de oferta presencial, 45794 somados a oferta Ead, 2168. Observa-se que entre 2018 e 2019,
houve um decréscimo de 2703 estudantes, o que representa um decréscimo de 5,63% no número de estudantes matriculados na EJA. Já em relação ao ano base, segundo
dados do Censo Escolar, em 2015 foram 48.701 matrículas, e em 2019, 45.259 matrículas perfazendo um total de 7% de decréscimo da meta.
O fortalecimento de formatos diferenciados para a modalidade de ensino contou com a aprovação pelo Conselho de Educação do DF, no ano de 2019, da 2ª edição das
Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos (DOEJA). As alterações referentes às turmas de EJA Interventiva (atendem aos estudantes com Deficiência Intelectual
e/ou TEA), nas DOEJA, avançam com inserção do componente curricular habilidades para o trabalho e com a ampliação do atendimento do Serviço de Orientação para o
Trabalho (SOT) para todos os estudantes com deficiência da EJA. Os estudantes matriculados nas turmas de EJA Interventiva no ano de 2019, apresentaram um aumento de
21% quando comparados ao ano de 2018.
A Educação de Jovens e Adultos no DF têm trabalhado no intuito de ampliar a oferta nos diferentes espaços. Assim, além da oferta de EJA, na unidade escolar Meninos e
Meninas do Parque, que atendem pessoas em situação de rua, a SEEDF dá continuidade ao atendimento para jovens, adultos, idosos nessa condição que se encontram em
recuperação na unidade terapêutica do Projeto Cristolândia DF&GO.
Outra ação de importância e destaque foi a alteração na Estratégia de Matrícula para modalidade. Em 2019 foi solicitado pela SEEDF que as turmas de EJA fossem abertas com
um quantitativo mínimo de 18 e no máximo 30 estudantes para todas etapas e segmentos. O intuito foi garantir a possibilidade de abertura de um quantitativo maior de
turmas, atraindo novos estudantes, além de oferecer um ambiente educacional mais apropriado para aprendizagem e conhecimento.
Nesse sentido, diante de um decréscimo do número de matrículas no ano de 2019, a SEEDF, realizou ações ampliando diferentes formatos de oferta, com alcance em uma
diversidade de sujeitos que contempla: trabalhadores, deficientes, idosos, população em situação de rua e pessoas unidades terapêuticas. Além disso, os dados consolidados do
perfil de estudantes/ docentes contribuirão para ações efetivas futuras nas unidades escolares da rede.
11 – Ofertar Educação Profissional nas unidades de internação para 50% dos adolescentes e dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. (SEDF)

2016
Em 2016 havia 1.047 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A SEEDF ofereceu150 vagas, destas, foram efetivadas 115 matrículas. Ao final do ano, 108
estudantes concluíram a jornada letiva, cumprindo assim, um percentual de 10, 98% de atendimento.

2017
A Secretaria de Educação disponibiliza o catálogo de curso do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) para escolha e adesão aos cursos pela
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude/SECRIANÇA. A SECRIANÇA é o órgão demandante, pela pactuação e execução do programa dentro das Unidades de Internação
Socioeducativas, ou seja, são os responsáveis pela senha de acesso ao SISTEC onde são realizadas as inscrições e confirmações. Nesse sentido, a SEEDF solicitará informações oficiais acerca
do não atendimento em 2017 e primeiro semestre de 2018.
2018

A SEEDF disponibilizou o catálogo de curso do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) para escolha e adesão aos cursos pela Secretaria de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude/SECRIANÇA. A SECRIANÇA é o órgão responsável pela adesão e execução do programa dentro das Unidades de Internação Socioeducativas.
No ano de 2018, foram ofertadas, aproximadamente, 80 vagas para cursos nas Unidades de Internação Socioeducativas, o que corresponde a 8,88% do total de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa. Entretanto, não houve nenhuma adesão ao PRONATEC por parte da SECRIANÇA. Vale ressaltar que a oferta de cursos depende da disponibilidade de
espaço físico dentro de cada Unidade de Internação Socioeducativa, além de quantitativo disponível de Agentes de Reintegração Social/ATRS, cuja função é garantir a movimentação dos
estudantes e a segurança dos professores dentro das Unidades.

2019 Em 2019 não foi possível a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada nas Unidades de Internação Socioeducativas, uma vez que, o Ministério da Educação - MEC deu
início a reestruturação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para o Programa Novos Caminhos - TD FIC.
Assim, o MEC repactuou os recursos remanescentes das contas do Pronatec para o Programa Novos Caminhos a serem utilizados até dezembro de 2022, na oferta de novos
cursos FICs, sendo homologadas 330 vagas a serem ministradas nas Unidades de Internação Socioeducativas do Distrito Federal a serem implantados a partir de abril de 2020.
12 – Implantar projeto-piloto Escola Compartilhada em todas as unidades escolares da região administrativa da Estrutural (RA XXV-SCIA) e estender anualmente sua implantação para
mais 01 Região Administrativa. (SEDF)
O projeto “Escola Compartilhada: espaço de encontro comunitário”, objetiva propiciar a abertura das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, inclusive
aos finais de semana, para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, ambientais, de turismo, de ciência e tecnologia, de saúde, de agricultura, de direitos humanos e cidadania, entre
outras, desenvolvidas por meio de ações intersetoriais. Essas atividades foram desenvolvidas em parceria com diversos órgãos, entre eles a Secretaria de Segurança Pública (CBMDF, PMDF,
PCDF, DETRAN), o Departamento de Estradas e Rodagem - DER, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, CAESB, Defensoria Pública do DF, Vigilância Ambiental, Secretaria de
Esporte e as Administrações Regionais das regiões envolvidas.
Destaca-se que o Projeto foi realizado para toda a comunidade das Regiões Administrativas, com público estimado de 2 mil pessoas em cada encontro.
Cronograma referente ao ano de 2016:
 1º semestre: RA Estrutural.


2º semestre: RA Ceilândia, RA Planaltina, RA Varjão e RA Samambaia.

2017
O projeto Escola Compartilhada: espaço de encontro comunitário foi realizado nas seguintes Regiões Administrativas:
CRE Guará – CEF 02da Estrutural – 30/04 e 25/06/2016
CRE Guará – CED 01 da Estrutural - 14/05, 11/06, 09/07/2016
CRE Ceilândia – CEF 18 – 17/09/2016
CRE Plano Piloto/Cruzeiro – EC Varjão – 01/10/2016
CRE Samambaia - CEF 411 – 22/10/2016
CRE Planaltina CEM 02 – 19/11/2016
CRE Santa Maria – Escola Classe 01 do Porto Rico – 10/06/2017

CRE Brazlândia – CED Irmã Regina - 12/08/2017
CRE Gama – CEF 10 Gama – 13/11/2017
2018
Em 2018 as ações previstas para a execução do projeto “Escola Compartilhada: espaço de encontro comunitário”, que objetiva propiciar a abertura das Unidades Escolares da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, inclusive aos finais de semana, para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, ambientais, de turismo, de ciência e tecnologia, de saúde, de
agricultura, de direitos humanos e cidadania foram realizadas apenas no 1º semestre. Não houve continuidade das ações no 2º semestre de 2018.
Dentre as ações destaca-se a ampliação do atendimento para a Região Administrativa de Sobradinho:
- CEF Queima Lençol - Fercal: Cerca de 800 pessoas, entre estudantes, pais e população em geral foram assistidas com serviços de saúde, educação, lazer, além de receber
orientações de segurança e de trânsito. 07/04/2018

2019 Em virtude da troca de gestão e novos projetos a serem realizados, não houve continuidade das ações do projeto “Escola Compartilhada: espaço de encontro comunitário” em
2019.
13 – Implantar o Museu da Educação, cujo objetivo é a preservação do acervo histórico da Educação no Distrito Federal, em prédio reconstruído conforme projeto original do arquiteto
Oscar Niemeyer para a Escola Classe Sarah Kubistchek. (SEDF)

2016
O GDF assumiu a responsabilidade de construir o Museu da Educação do Distrito Federal (MUDE), na Candangolândia, por meio do Termo de Cooperação nº 01/2013, celebrado
entre UnB e GDF (SEEDF, SECULT, IBRAM/DF, ArPDF e Administração Regional da Candangolândia). Em 2016 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica Nº 05/2016, com a Fundação
Darcy Ribeiro - FUNDAR, cujo objeto é a implantação do Projeto Museográfico do Museu da Educação do Distrito Federal, com captação de recursos por meio da Lei Rouanet.
2017
Foi solicitada pela Secretaria de Estado de Educação do DF a inclusão da Construção do Museu da Educação na Lei Orçamentária Anual, no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais). No primeiro semestre de 2017 foram realizadas pelo menos 5 (cinco) reuniões para acertos e tratativas com a presença da SEEDF, sobre a construção do Museu da
Educação. Em maio/2017 realizou-se a Audiência Pública em prol do Museu da Educação onde contou com a presença de vários deputados, 2 (dois) Subsecretários da Educação, representantes
da NOVACAP, IBRAM, Administração da Candangolândia, entre outros. A NOVACAP ficou a cargo dos procedimentos licitatórios e execução de projetos. Ao longo de todo o ano de 2017 a
coordenação do Museu da Educação empenhou-se no sentido de obter financiamento para construção do referido Museu, onde resultou em um montante de R$ 2.050.000,00 (dois milhões e
cinquenta mil reais) advindas de emendas parlamentares da CLDF. Parte das emendas não foram desbloqueadas, por não ter havido deflagração do processo licitatório pela NOVACAP.
Atualmente os projetos complementares e arquitetônicos encontram-se prontos e as planilhas orçamentárias em execução pela NOVACAP. Processo 112.004215/2013.
2018
Dando continuidade às ações para a implantação do Museu da Educação, no ano de 2018, o processo 112.004215/2013, que trata da execução de serviços de edificações e os
processos apensos com projetos complementares e arquitetônicos, tramitaram nas áreas técnicas de arquitetura e financeira da NOVACAP. Processos relacionados
112001443/15(O5VLS),(112000002/15(05VLS), (112004215/13(02VLS), (112001345/17. Atualmente o processo encontra-se no setor de arquitetura.
2019 -

Em 2019, os processos referentes às ações de implantação do Museu da Educação tramitaram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e na
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Após a conclusão, pela NOVACAP, do projeto e documentação técnica para edificação do Museu da Educação
do Distrito Federal, reuniram-se os responsáveis pelas pastas da SEEDF e da NOVACAP para tratativas quanto à garantia de recursos financeiros para a realização das obras,
previstas para o ano de 2020.
14 – Aumentar para 4.200 o número de matriculas para estudantes do Sistema Prisional do Distrito Federal. (SEDF) (Item excluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA
2016-2019)
2016
O Atendimento aos estudantes pertencentes ao sistema prisional efetuado no Centro Educacional 01 de Brasília no ano de 2016 foi de aproximadamente 1.650 alunos. Este número
costuma ser bastante volátil, pois, ao progredir de regime, o aluno tende a abandonar os estudos. Para atender a meta de 4.200 nos próximos anos, a SEDF vem articulando ações com a
Secretaria de Segurança e a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal buscando a ampliação dos espaços reservados para a educação dentro das Unidades Prisionais. A SEEDF
necessita, ainda, ampliar o quadro de servidores que atuam dentro nesta área.
2017
O atendimento aos estudantes privados de liberdade no Sistema Prisional depende de iniciativas e políticas intersetoriais, envolvendo a Secretaria de Educação e a Secretaria de
Segurança Pública e da Paz Social.
A análise comparativa dos dados de oferta e matrículas de estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), entre 2016 e 2017, no âmbito do Sistema Penitenciário do DF,
indica que o alcance da meta permaneceu inalterado neste período.
Em 2017, foram matriculados 1630 estudantes, no 1º, 2º e 3º segmentos da EJA, nos 6 estabelecimentos penais do DF. Esse quantitativo representa aproximadamente 10% da
população de custodiados, que, de acordo com informações cedidas pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE), alcançou um total de 15.800.
Os desafios para ampliação deste atendimento e alcance da meta são diversos e estão relacionados às especificidades do contexto do Sistema Penitenciário, como a falta de
espaço físico, precárias condições estruturais, limitação do tempo disponível para permanência em sala de aula e o reduzido quantitativo de servidores da segurança, entre outros.
No entanto, apesar dos desafios, estão sendo realizados esforços para fomentar a melhoria na qualidade e ampliação da oferta da educação prisional. A criação de uma unidade
escolar especializada para essa oferta, o Centro Educacional 01 de Brasília, representou um avanço significativo na coordenação das atividades pedagógicas, na formação continuada dos
professores e gestores, permitindo o levantamento das dificuldades e potencialidades encontrados.
15 - Aumentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, presencial e a distância, na forma Integrada com a modalidade regular do Ensino Médio (CEMI/EPT) ou com a modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJAI/EPT e PROEJA); cursos de formação inicial e continuada (FICs); e cursos na modalidade ofertante do PRONATEC, em aproximadamente 40%
(SEEDF) (Item alterado, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

2016
Até o ano de 2015, uma das políticas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF era a ampliação da oferta de Educação Profissional (EP) integrada, tanto
com o Ensino Médio como com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja meta para 2016/17 era a implantação de 04 (quatro) Unidades Escolares com Educação Profissional (EP) integrada ao
Ensino Médio (EM) e mais 04 (quatro) com a oferta de EP com a EJA. Para o alcance desta meta foram construídos 03 (três) Planos de Cursos Integrados ao EM e 01 (um) Plano de Curso
Integrado à EJA, todos aguardando a aprovação das instâncias competentes.
Em virtude da parceria com repasse de recursos financeiros do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, foi possível ampliar a oferta em 300%, nos
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Articulado com a EJA - 2º e 3º segmentos na modalidade presencial, cursos FIC nas demais formas de oferta. Além disso, houve parcerias e ofertas

pela Rede Pública de Ensino com o objetivo de ampliar o quantitativo de oferta. Considera-se que o percentual de repasse de recursos para os programas depende de apontamento das ações
orçamentárias do Governo Federal, influenciando o aumento do quantitativo da oferta e de estudantes atendidos. A abertura de novas turmas depende de espaço físico, o que poderia ter sido
ajustado pela adesão à Educação Profissional por mais Unidades Escolares. Com efeito, tem-se que não houve aumento quantitativo de oferta/matrícula no ano de 2016 em relação ao ano de
2015. Para 2017, espera-se que a oferta do Ensino Médio Técnico presencial e a distância, cursos em Unidades Remotas (PRONATEC) e criação de novas Unidades Escolares poderão aumentar
o percentual para atendimento do PPA.

2017
A Educação Profissional desta SEEDF atendeu a 18.070 estudantes em 2017, com a ampliação do número de matrículas em 28,60% comparado aos anos anteriores. Os cursos
ofertados em 2017 estão disponíveis no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – SISTEC-MEC, composto por mais de 100 cursos, selecionados de acordo com as demandas da comunidade,
capacidade e estrutura para oferta pelas unidades escolares. Uma das políticas para ampliação da oferta foi a adesão ao Programa Brasil Profissionalizado, do Ministério da Educação, pela
SEEDF por meio do Convênio nº 701593/2011, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que possibilitou a construção do CEPAG, a primeira obra será entregue à
população em maio de 2018. Temos, ainda, mais três processos de construção e implementação das novas unidades escolares previstas no Paranoá, Santa Maria e Brazlândia. Outra forma de
ampliação da oferta se deu, por meio do PRONATEC, através das 62 Unidades Remotas. Conforme descrito no gráfico a seguir .

Ainda na forma Integrada, há previsão de ampliação da oferta para 2019 com a adesão de mais 5 escolas (CED 07 de Taguatinga, CEM 03 de Taguatinga, CED LAN, CED JK do Núcleo
Bandeirante e CED Myriam Ervilha do Recanto da Emas).
2018
A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio. A forma articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes
formas: a) 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 conclue a última etapa da Educação Básica; b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se
matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino; e c)

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 a execução de projeto pedagógico unificado. Já a forma subsequente é desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o Ensino
Médio.
Destacamos que os dados informados na planilha do PPA relativos ao ano de 2017 são referentes à oferta geral da Educação Profissional, que compreende todas as unidades da rede
pública do DF que ofertam cursos técnicos e cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) integrados ou não ao Ensino Médio e EJA, bem como cursos técnicos e FIC do Pronatec. Em 2017, a
oferta de vagas nas unidades integradas foi de 838 vagas em cursos técnicos nas seguintes unidades escolares: CED 02 do Cruzeiro, CED Irmã Maria Regina Valenes Régis, CEMI Gama e CEMI
Cruzeiro, CEP ETC. O Pronatec ofertou, ainda, 2.140 vagas de Curso FIC integrados à EJA.
A previsão de ampliação da oferta da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio e a EJA não ocorreu conforme o esperado mesmo com a aprovação de um Plano de Curso para o
Centro Educacional 07 de Taguatinga. Não houve a oferta do curso devido à necessidade de reparos na instalação elétrica da Unidade Escolar. As demais Unidades Escolares que foram previstas
a ampliação, sendo elas: CEM 03 de Taguatinga, CEDLAN, CED JK do Núcleo Bandeirante e CED Myriam Ervilha do Recanto da Emas estão com suas propostas adiadas para 2020.
A oferta da Educação Profissional integrada em 2018, teve o acréscimo de 140 vagas com um curso no CED Stella dos Cherubins de Planaltina, o que possibilitou a elevação da oferta de
838 para 978 vagas. Soma-se a essa quantidade a oferta de 640 vagas ofertadas no CEPAG na forma concomitante e integrada no conteúdo. O Pronatec ofertou, também, 167 vagas de Curso
FIC integrados à EJA.
Ressaltamos, ainda, que com a redução do repasse de recurso financeiro por parte do Ministério da Educação, houve uma diminuição acentuada da oferta de cursos de 2017 para 2018
por meio do Pronatec, fazendo com que a oferta de educação profissional retornasse para o quantitativo próximo ao ofertado em 2016. O número de vagas ofertadas no ano de 2018 foi de 12.353.
2019 Comparando os dados do Censo Escolar, relativos ao número de estudantes matriculados entre os anos de 2018 e 2019, temos que em 2019 foram 984 estudantes através do
Mediotec, 1.385 estudantes através de cursos técnico integrado e 3.571 estudantes através de cursos de formação inicial e continuada - FIC, totalizando, 5940 matrículas,
enquanto em 2018 foram 75 estudantes através do Mediotec, 1516 estudantes através de cursos técnico integrado e 3767 estudantes através de cursos de formação inicial e
continuada - FIC, totalizando 5.358 estudantes. Assim, houve um aumento de 582 estudantes nas formas de oferta estabelecidas na meta o que corresponde a 10,8%.
Considerando a reestruturação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para o Programa Novos Caminhos (Mediotec, TD FIC e Prisional), promovida pelo
Ministério da Educação - MEC, em 2019, foram repactuadas 675 vagas para a oferta de Cursos FIC integrados à EJA, 445 vagas para cursos técnicos concomitantes (Mediotec) e
2.205 vagas a serem ofertadas de Cursos FIC para a comunidade e estudantes da rede pública de ensino do DF, com previsão de início a partir de abril de 2020.
Ainda em 2019, o Pronatec - Mediotec , antes da repactuação dos saldos remanescentes para o Programa Novos Caminhos realizou a oferta de 296 vagas para cursos técnicos
concomitantes presencial.
Para que a EJA fosse inserida na reorganização da Educação Básica a partir da Base Nacional Comum Curricular, possibilitando a integração curricular da EJA à EPT, foi
necessário revisitar o Currículo em Movimento da Educação de Jovens e Adultos. A minuta do Currículo em Movimento da EJA - 2ª edição foi elaborada por toda a Diretoria de
Educação de Jovens e Adultos junto à atores externos, que constituíram corpo técnico capacitado. Em 2020, a minuta passará por consulta pública e será submetida ao CEDF.
Em relação ao ano base, em 2015 foram, 1.068 estudantes através de cursos técnico integrado e 2.645 estudantes através de cursos de formação inicial e continuada - FIC, e
290 estudantes através do PRONATEC, totalizando 4.003 estudantes matriculados. Dadas as 5.940 matrículas em 2019, temos um aumento de 48,38% nas matrículas.

16 - Ampliar em 15% o número de estudantes da Rede Pública de Ensino participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº
39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2018 - Frisa-se que no exercício de 2018 os Jogos Escolares do Distrito Federal, na sua 58º edição, houve participação significativa dos estudantes - atletas no evento, perfazendo um
total de 9.324 (nove mil trezentos e vinte e quatro) estudantes de escolas públicas, o resultado ultrapassou novamente a meta estabelecida para o PPA 2016/2019. Essa participação ocorreu,
especialmente, em virtude da manutenção da mudança do Regulamento Geral dos Jogos (realizada em 2017), que passou a ser dividido em Etapa Regional e Distrital, sendo as etapas regionais
realizadas nas próprias CREs. Nesse formato, inicialmente as escolas da mesma CRE jogam entre si para depois se enfrentarem na Etapa Distrital. Esse novo formato parece ter estimulado uma
maior participação das escolas públicas, em especial, de coordenações que tinham pouca participação no formato antigo.
Outros fatores relevantes para o sucesso na participação dos estudantes foram as estratégias de divulgação dos jogos, destaca-se também a intervenção da Assessoria de Comunicação
desta Pasta que proporcionou, por meio das redes sociais, do site desta Secretaria, dos meios de comunicação de massa como televisão e rádio, a publicidade dos respectivos Jogos, de forma a
contribuir para os números alcançados, além dos esforços empenhados desta Gerência na distribuição de cartazes em todas as CREs.
Por fim, menciona-se a continuidade da manutenção dos serviços de transporte gratuito que foi fator fundamental para o aumento do índice de estudantes vinculados as escolas públicas,
de forma a democratizar tal participação.
Participaram dos jogos Escolares do Distrito Federal de 2018 13.335 (treze mil trezentos e trinta e cinco), considerando os estudantes de escolas públicas e particulares.
2019 O número de estudantes de escolas públicas participantes nos Jogos Escolares do Distrito Federal no exercício de 2019 foi de 9.924, dessa forma, considerando o índice de
4.005 como referência, e tendo como objetivo a ampliação de 15% ao longo do período de 2016-2019, informa-se que o atendimento ultrapassou a meta de forma
considerável, chegando a 147,79% de ampliação.
Esse resultado ocorreu, principalmente, em virtude da manutenção da oferta de transporte para as Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino e da Regionalização dos Jogos
Escolares do Distrito Federal, os quais foram possíveis mediante repasse de recursos financeiros por meio do PDAF, administrados pelas Coordenações Regionais de Ensino.
Além dos motivos apresentados, destaca-se a ampla divulgação para as unidades escolares, por meio de cartazes, meios de comunicação de massa (televisão e rádio) e redes
sociais.
17 - Ampliar em 30% o atendimento em educação física nos Centros de Educação Infantil e nos Jardins de Infância (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão
do PPA 2016-2019)
2018 - No ano de 2018, o Projeto Educação com Movimento (PECM) contempĺou 10 Centros de Educação Infantil - CEI e Jardins de Infância. Esse quantitativo corresponde a um
atendimento de 16,13% em relação ao total de 62 unidades escolares destas tipologias apuradas em 2018. Em que pese os esforços desta área técnica no sentido do incremento da abertura de
carências em outras unidades escolares e alterações nos procedimentos para inclusão de professores de educação física no PECM (ausência de aptidão), anterior ao concurso de remanejamento
2017-2018, não foi possível o bloqueio da totalidade dessas vagas por professores de educação física, ocasionando um déficit no cumprimento da meta estabelecida para 2018. Ressalta-se que
estudantes de educação infantil também estão sendo atendidos com aulas de educação pelo PECM em algumas escolas classe e em CAIC que oferecem esta etapa de ensino.

Por oportuno, informam-se as ações desenvolvidas no ano de 2018 em relação ao Projeto: aprovação do Projeto junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Portaria nº
270 de 13/09/2018; lançamento oficial do Caderno do Projeto no dia 12/12/2018, que será impresso e distribuído nas escolas da rede; planejamento conjunto com a SUGEP e definição das
carências visando a ampliação para 2019, conforme meta estabelecida no PPA 2016/2019.
2019 No exercício de 2019, tendo em vista o crescimento desordenado do Programa na rede pública, somado a limitação de recursos humanos necessários para o alcance das metas
estabelecidas no PPA 2016/2019, optou-se por priorizar a ampliação do atendimento às unidades escolares que atendem os anos iniciais para depois retornar a ampliação para
a educação infantil.
Com isso, não houve ampliação de atendimento do Programa Educação com Movimento- PECM na educação infantil, somente foi mantido àquelas unidades escolares (UE) que
já possuíam o referido Programa, obtendo os seguintes percentuais de atendimento: UEs totalmente atendidas 6,25%, UEs parcialmente atendidas 9,38% e UEs sem
atendimento (com carência aberta), 7,81%
Em que pese os indicadores pautados nos planejamentos e metas para o ano de 2019 serem inferiores ao desejável, informa - se que o percentual de atendimento em 2019
(15,63 %) se manteve estável, com pequena variação, em relação a 2018.
18 - Ampliar em 40% o atendimento da educação física nos anos iniciais do Ensino Fundamental (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 20162019)
2018
No ano de 2018, o Projeto Educação com Movimento (PECM) contemplou 74 unidades escolares de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse quantitativo de unidades escolares de
Anos Iniciais do Ensino Fundamental corresponde a um atendimento de 19,63% em relação ao total de 377 unidades escolares apuradas em 2018, ressalta-se que em 2014 foram atendidas 39
unidades escolares e em 2015, 68 unidades, o que descreve uma ampliação de 9% no atendimento da educação física nos anos iniciais do ensino fundamental.
Em que pese os esforços desta área técnica e desta Secretaria, no sentido de priorizar o atendimento nesses anos, com abertura de carências em outras unidades escolares e alterações
nos procedimentos para inclusão de professores de educação física no Projeto (ausência de aptidão), anterior ao concurso de remanejamento 2017-2018, não foi possível o bloqueio da totalidade
dessas vagas por profissionais de educação física. Dessa forma, apesar da ampliação, de 2017 para 2018, das escolas atendidas em educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, o
percentual de atendimento ficou abaixo da expectativa.
Por oportuno, informam-se as ações desenvolvidas no ano de 2018 em relação ao Projeto: aprovação do Projeto junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Portaria nº
270 de 13/09/2018; lançamento oficial do Caderno do Projeto no dia 12/12/2018, que será impresso e distribuído nas escolas da rede; planejamento conjunto com a SUGEP e definição das
carências visando a ampliação para 2019, conforme meta estabelecida no PPA 2016/2019.
2019 No exercício de 2019, o planejamento para o Programa Educação com Movimento (PECM) era contemplar, integralmente, 160 (cento e sessenta) unidades escolares de um
total de 377 (trezentos e setenta e sete), gerando um percentual de 42,44% de atendimento da rede.

Em que pese terem sido abertas carências em 160 (cento e sessenta) unidades de ensino, devido a falta de professores efetivos e a “impossibilidade” de contratação de
professores temporários, o atendimento registrado em 2019 foi: 59 (cinquenta e nove) UEs, perfazendo um percentual de 15,65%, totalmente atendidas; 47 (quarenta e sete)
UEs, correspondendo a 12,47%, parcialmente atendidas e 54 (cinquenta e quatro) UEs não tiveram atendimento.
Diante do cenário apresentado, informa-se que para a ampliação do PECM com vistas a universalização do atendimento de educação física nos anos iniciais, faz-se necessário a
realização de novo concurso público para professores de educação física, bem como a contratação de professores temporários para atuar nas carências do programa.
Ressalta-se que em 2015 foram atendidas 68 unidades escolares, e, entre as totalmente atendidas e as parcialmente atendidas, em 2019 foram 106 unidades escolares
ofertantes, o que descreve um aumento de 55% no atendimento da educação física nos anos iniciais do ensino fundamental, em termos de unidades escolares.
Cabe frisar, que caso se leve em conta apenas as unidades escolares totalmente atendidas, obteríamos um decréscimo de 13% no atendimento em unidades escolares da rede.
19 - Fomentar a adesão aos ciclos para o alcance de 50% das unidades escolares da Rede Pública de Ensino que ofertam Ensino Fundamental (SEEDF) (Item incluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2018
A adesão à política de Ciclos para as Aprendizagens aconteceu de forma efetiva totalizando 100% das UE's em 2018. A partir desta política, cada Unidade Escolar em sua singularidade,
teve autonomia para elaborar o Projeto Político Pedagógico e executá-lo conforme suas necessidades. Para a efetividade da implementação dos Ciclos para as Aprendizagens são necessários:
monitoramento, acompanhamento, avaliação e política de formação dos profissionais e dos colegiados das instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
Na perspectiva da formação docente, realizou-se um encontro com os profissionais da educação: gestores, equipe de apoio à aprendizagem, professores itinerantes, orientadores
educacionais e professores da sala de recurso, sob o tema “A organização do trabalho pedagógico na escola em Ciclos e o papel de cada um”, em que foram atendidos 450 profissionais da
educação para a implantação do sistema. Ainda nesta perspectiva e com o objetivo de socializar experiências e fortalecer a Organização Escolar dos Ciclos para as Aprendizagens, foi elaborado o
curso “Estratégias Didáticas para a Universalização dos Ciclos”. Essa ação contou com a participação de 139 coordenadores intermediários de apoio - CIA's e coordenadores intermediários - CI's
que acompanham escolas de Ensino Fundamental das 14 CRE's.

Progressão da Adesão da Política de Ciclos para o Ensino Fundamental
Unidades Escolares

2015

2016

2017

2018

Anos Iniciais

208

254

241

379

Anos Finais

5

15

43

208

2019 -

Em 2019, a política de Ciclos para as Aprendizagens consolidou-se (está consolidada em 100% das UE com turmas de Anos Iniciais). Frisa-se que as reestruturações tiveram
início em 2013 e são feitas com base no artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases: “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar.”Mediante a universalização nos anos iniciais, os índices de reprovação tiveram queda na reprovação. As unidades escolares
também considerando esse avanço, tiveram liberdade para organizar suas Propostas Pedagógicas, com ênfase em suas realidades locais, bem como nos resultados que almejam
alcançar.
No que diz respeito à formação continuada, foram promovidos vários Encontro de Vivências e Acompanhamento nas 14 CRE para alinhar o trabalho com as Diretrizes
Pedagógicas para Organização do 3º Ciclo-Projeto Interventivo e Reagrupamento, visando contribuir para a organização e orientação do trabalho pedagógico do corpo docente
e assegurar que essas estratégias sejam realizadas nas UE para garantir o direito de aprendizagem dos estudantes. Essas ações tiveram como público alvo o Coordenador
Intermediário de Apoio - CIA, os Coordenadores Intermediários –CI, e Coordenadores Escolares/ Locais, professores e gestores, atingindo um público de 610 educadores.
Progressão da Adesão da Política de Ciclos para o Ensino Fundamental

Unidades Escolares

2015

2016

2017

2018

2019

Anos Iniciais

208

254

241

379

376

Anos Finais

08

10

29

192

192

20 - Fomentar a adesão à semestralidade para o alcance de 100% das unidades escolares da Rede Pública de Ensino que ofertam Ensino Médio (SEEDF) (Item incluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2018
A Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade foi proposta para o Ensino Médio em 2013, por meio de Atas de Adesão, como estratégia de reorganização dos tempos e dos
espaços escolares tradicionalmente estabelecidos em séries anuais, com vistas à melhoria dos índices de aprovação, redução das taxas de reprovação e evasão escolar, aumento da atratividade,
diminuição da taxa de defasagem idade-série e a promoção de aprendizagens significativas para os estudantes. Tem como pressupostos pedagógicos a formação integral dos estudantes, o

respeito à sua condição subjetiva, às suas experiências e aos seus saberes. Nessa forma de reorganização, o trabalho pedagógico anual está dividido em dois semestres, com os componentes
curriculares distribuídos em dois blocos, à exceção de Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física que perpassam o ano letivo inteiro.
A partir de 2018, de acordo com o Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), a maioria das unidades escolares que ofertam Ensino Médio aderiram a Semestralidade, com exceção do CEMI
do Gama e CED Taquara, devido à necessidade de aprovação da matriz curricular pelo CEDF. Dessa forma, esta Secretaria tem prestado apoio necessário para que essas unidades possam, o
mais breve possível, se adequar. Para orientar as unidades escolares, principalmente aquelas que estavam aderindo pela primeira vez a semestralidade em 2018, foi produzido um vídeo
institucional em formato de animação, voltado para estudantes e professores, a fim elucidar as principais mudanças trazidas pela nova organização do trabalho pedagógico.
Visando a consolidação da Semestralidade em todas as unidades escolares de Ensino Médio e objetivando propor soluções para os novos desafios que o Ensino Médio do DF vem enfrentando
nos últimos anos, a SEEDF realizou o monitoramento e acompanhamento pedagógico através de reuniões e de visitas técnicas planejadas às UNIEBs. Ainda, com o objetivo de identificar os
desafios enfrentados pelas escolas que fizeram a adesão pela primeira vez, a organização do trabalho pedagógico na semestralidade foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2018, o
levantamento das necessidades de formação continuada em todas as Unidades Escolares de Ensino Médio. O diagnóstico apontou os seguintes desafios relacionados à Semestralidade, a saber:
a) Avaliação Formativa: avaliação diagnóstica, recuperação contínua, reagrupamentos, conselho de classe participativo e dependência; b) I-Educar e Diário WEB; c) Escrituração e
Adaptação/Complementação de Estudos.
Com o objetivo de promover a formação continuada sobre os desafios diagnosticados foi a realizada a oficina Semestralidade em Ação. Dessa forma, os cursistas esclareceram dúvidas sobre
aspectos relacionados ao diagnóstico da Semestralidade, bem como conhecer alternativas para superar eventuais desafios e refletir sobre os documentos orientadores da SEEDF.
2019 Todas as Unidades Escolares que ofertam o Ensino Médio estão no regime de semestralidade, salvo as primeiras séries das Unidades Escolares-pilotos (UEPs) do Novo Ensino
Médio e as 2ª e 3ª séries da Unidade Escolar CEMI do GAMA. Ressaltamos que foi autorizado pelos setores da SEEDF a permanência do CEMI do Gama no regime anual ao longo
do ano de 2019, pois a UE concordou em ser uma das Unidades Escolares-pilotos do Novo Ensino Médio em 2020, desta forma evitou-se realizar duas alterações seguidas na
sua matriz curricular e optou-se em autorizar a permanência no regime anual ao longo do ano de 2019, realizando de forma gradativa a implementação do Novo Ensino Médio
a partir do ano de 2020.
O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), iniciará implementação a partir de 2020 de um novo modelo de organização
pedagógica e administrativa do Ensino Médio no Distrito Federal, pautada nas mudanças trazidas pela Lei nº 13.415, de 17 de fevereiro de 2017, e outros normativos
subsequentes. Tais mudanças buscam ampliar a carga horária, a fim de que o estudante permaneça mais tempo na escola; flexibilizar o currículo escolar; e trabalhar as
competências gerais da Educação.
Assim, o novo currículo deve ser agora composto por uma “Formação Geral Básica” (FGB) e por “Itinerários Formativos”, indissociáveis, atendendo às exigências legais das
DCNEM, da BNCC e da Portaria nº 1.432, de 28 de julho de 2018, que estabelece os Referenciais para a Elaboração dos Itinerários Formativos.
A reorganização do Ensino Médio passará por mudanças no regime de oferta, na matrícula, na forma de cômputo da carga horária e na avaliação das aprendizagens. Assim, o
regime deixará de ser anual e passará a ser efetivamente semestral, com dois momentos de matrícula em unidades curriculares por ano, nas quais os estudantes não serão
matriculados em um bloco de disciplinas fixas, mas executarão sua matrícula em unidades curriculares da FGB e dos Itinerários Formativos. A proposta introduz, ainda, o
sistema de créditos como unidade de medida das atividades pedagógicas baseadas na carga horária, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 1: correspondência entre créditos, número de aulas semanais, quantidade de aulas no semestre e carga horária semestral.

Carga horária semestral
Créditos

N° de aulas semanais

N° de aulas no semestre
(hora-aula de 50 minutos)

1

1

20

16h40min

2

2

40

33h20min

3

3

60

50h

4

4

80

66h40min

No âmbito da reorganização pedagógico-administrativa do Ensino Médio no DF, a FGB compreende as aprendizagens essenciais referidas pela BNCC que, obrigatoriamente,
devem ser desenvolvidas por todos os estudantes ao longo de todo o Ensino Médio. As quatro áreas da FGB estão divididas da seguinte forma: Linguagem e suas tecnologias,
Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas tecnologias. A FGB apresenta duração total máxima de 1.800 horas, o que
corresponde a 108 créditos, ou seja, sessenta por cento do currículo escolar. A distribuição da carga horária para FGB segue os princípios da Organização do Trabalho
Pedagógico na Semestralidade: Ensino Médio. Os IF, de acordo com as atuais DCNEM, devem ser organizados, considerando as quatro áreas de conhecimento e a formação
profissional técnica.
A carga horária dos Itinerários Formativos é de pelo menos 1.200 horas, o que corresponde a 72 créditos, que são de integralização obrigatória para a conclusão do Ensino
Médio. Para a implementação dos Itinerários Formativos, a Portaria MEC nº 1.432, faculta aos estudantes cursarem mais de um Itinerário, que poderá ocorrer durante
(concomitante) ou após (subsequente) à conclusão do Ensino Médio.
Vale ressaltar que as mudanças trazidas pela Lei nº 13.415, de 17 de fevereiro de 2017, irão ensejar a revisão das Diretrizes para Organização do Trabalho Pedagógico na
Semestralidade: Ensino Médio, além de outros documentos normativos e orientadores relacionados ao Ensino Médio. Nesse sentido, o início da a implementação do projeto
piloto deu-se de maneira gradativa, ou seja, apenas nas turmas da 1ª Série, com uma nova distribuição dos blocos semestrais
A SEEDF, ao longo do ano de 2019, realizou orientações e formações sobre a Semestralidade em todas as Unidades Escolares de Ensino Médio, dirimindo dúvidas e sugerindo
ações pedagógicas que se mostraram exitosas na rede. No mesmo ano, esta Secretaria iniciou a preparação das Unidades Escolares-pilotos para a implementação do Novo
Ensino Médio dando continuidade à Semestralidade e aperfeiçoando sua organização, conforme os normativos legais recentemente atualizados.
INDICADORES DE DESEMPENHO

Código
Indicador

Denominação do
Indicador

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1502

UNIDADES ESCOLARES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL
E ENSINO MÉDIO COM
OFERTA DE EDUCAÇÃO
EM TEMPO INTEGRAL

%

46

30/jun/15

ANUAL

47

41,45

48

46,53

49

46,53

50

41,46

Censo Escolar /
SEDF / UO
18101 / OE 2

1503

ESTUDANTES
DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL,
ENSINO FUNDAMENTAL,
E
ENSINO
MÉDIO
ATENDIDOS EM TEMPO
INTEGRAL

%

12

30/jun/15

ANUAL

13,5

8,74

15

13,11

16,5

13,11

18

9,97

Censo Escolar /
SEDF / UO
18101 / OE 2

1504

COBERTURA
DA
POPULAÇÃO
POR
ETAPA/MODALIDADE DE UNIDADE
ENSINO - EDUCAÇÃO
INFANTIL

47072

31/dez/14

ANUAL

51.780

-

54.134

59.820

56.134

63.122

58.842

66.956

Censo Escolar /
SEDF / UO
18101 / OE 2

1505

ESTUDANTES DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO
PARTICIPANTES
DOS UNIDADE
JOGOS ESCOLARES DO
DISTRITO FEDERAL.

4005

31/dez/14

ANUAL

4.155

5.224

4.305

10.668

4.455

8.667

4.606

9.924

CEFDESC/SEDF
/ UO 18101 / OE
2

1506

CENTROS
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL E
JARDINS DE INFÂNCIA
COM ATENDIMENTO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA

17

31/mai/15

ANUAL

19,5

20

23,5

15,7

28,7

16,13

35

23,5

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE2

%

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado

Fonte da
Informação

Justificativas 2016
Indicador 1502 - Parte das Unidades Escolares suspenderam a oferta de Educação Integral por falta de repasse de verbas programas federais. Houve também dificuldades com a infraestrutura,
recursos humanos, alimentação e transporte.

Indicador 1503 - Houve redução do número de vagas ofertadas em razão de dificuldades com infraestrutura, recursos humanos e alimentação.
Indicador 1504 – Dos responsáveis que entraram em contato com a Central única de Atendimento Telefônico para informar o seu interesse em matricular o (a) filho (a) na Rede Pública de Ensino,
com relação ao quantitativo de crianças que solicitaram acesso à Pré-Escola no ano de 2016, 90% conseguiram ser alocada em unidade escolar da SEEDF. Já o quantitativo de estudantes
matriculados na Creche passou a ter uma ampliação significativa com a política de conveniamento, instrumento legal do qual o poder público se utiliza para associar-se a outra entidade pública ou
privada com o intuito de fomentar políticas públicas.
Indicador 1505 - A meta estabelecida foi superada significativamente. O resultado acima da expectativa pode ser explicado pela maior divulgação do projeto em 2016, especialmente nos meios de
comunicação de massa. Outro fator importante para o sucesso da meta foi a manutenção do serviço de transporte gratuito para os estudantes da escola pública pois permitiu democratizar a
participação dos alunos da rede pública nos jogos escolares.
Indicador 1506 - Houve uma ampliação em 2016 de 20% de centros de educação infantil e jardins de infância com atendimento em Educação física em relação ao ano anterior. Isso se deu devido
o desenvolvimento educação com Movimento que inseriu o professor dessa disciplina na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Justificativas 2017
Indicador 1502 - Foi ofertada a política de Educ. em Tempo Integral com orientações de 8 (oito) e 10 (dez) horas de jornada diária, ofertando educação integral nas 14 CRE. Foi implantado o
Projeto de Educação Integral em Tempo Integral - PROEITI e o Projeto Rede Integradora em Educação Integral na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, com jornada 10 horas.
Disponibilizados coordenadores pedagógicos para acompanhar a oferta de Educação Integral em cada Unidade Escolar e Educadores Sociais Voluntários.
Indicador 1503 - Foi ofertada a política de Educ. em Tempo Integral com orientações de 8 (oito) e 10 (dez) horas de jornada diária, ofertando educação integral nas 14 CRE, atendendo
aproximadamente 57.272 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. Foi implantado o Projeto de Educação Integral em Tempo Integral - PROEITI e o Projeto Rede Integradora em
Educação Integral na Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, com jornada 10 horas.
Indicador 1504 - Em 2017, a SEEDF aumentou o atendimento de crianças de 0 a 5 anos com a inauguração de novos CEPIS, por meio da ampliação das parcerias com Instituições Educacionais
que ofertam Educação Infantil (Chamamento Público nº 2/2017), e a abertura de mais turmas de educação infantil em unidades escolares da rede.
Indicador 1505 - Foram, ao todo, 6.363 estudantes a mais do que a meta projetada. O resultado pode ser explicado pelo aumento da divulgação do projeto, em 2016, especialmente em meios de
comunicação como televisão e rádio, cartazes em todas as CREs e também em redes sociais e no site da SEDF. A realização dos torneios em nível regional incrementou sobremaneira a
participação dos estudantes da rede pública de ensino. Outro fator foi a manutenção do transporte gratuito para estudantes da escola pública.
Indicador 1506 - O déficit demanda esforços para a abertura do Projeto em outras unidades e inclusão de professores de educação física. Várias ações não foram realizadas em 2017,
prejudicando a mobilização e organização didático-pedagógica do Projeto, tais como: as reuniões ordinárias com os professores e a realização do curso de formação continuada. Entendem-se
como motivos dessas ações não terem sido realizadas a falta pessoal e o não atendimento das solicitações de formação.

Justificativas 2018
Indicador 1502 - A SEEDF oferta educação em tempo integral nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, atendendo estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. Em 2018, contamos com
327 Unidades Escolares que ofertam Educação em Tempo Integral. A oferta da Educação Integral se dá por meio de projetos e atividades diversificadas desenvolvidas nas Unidades Escolares, em
Escolas Parques, em equipamentos públicos, como Centros Olímpicos, Ginásios, Bibliotecas, etc.

Indicador 1503 - A SEEDF apresenta um política que subsidia com verba do PDAF, recursos humanos (Educador Social Voluntário e Coordenador Pedagógico Local), merenda e transporte
escolar as Unidades Escolares para fomento a educação em tempo integral. Com a implantação do Projeto Rede Educadora, Educação Integral para o Ensino Médio e da construção de CEPI /
Unidades Parceiras, em 2018, foram atendidos 57.352 estudantes na educação em tempo integral.
Indicador 1504 - Em 2018 a SEEDF atendeu 15.569 crianças de 0 a 3 anos e 47.553 crianças de 4 e 5 anos de idade, entre as Unidades Escolares Públicas e as Unidades Educacionais
Parceiras. Convém destacar que o resultado alcançado atingiu a Meta 1 do PDE, relativa à universalização da Educação Infantil para 4 e 5 anos. Uma das estratégias para a ampliação é o repasse
de recursos para o atendimento educacional às crianças às instituições conveniadas que possuem prédio próprio, ou atuem em prédios públicos.
Indicador 1505 - A realização ocorreu em virtude da continuidade dos torneiros no nível regional, e na distribuição dos locais das competições nos jogos escolares a nível distrital, além de valorizar
a prática da atividade física nas escolas. A divulgação, por meio de cartazes, meios de comunicação de massa e a ininterrupção do serviço de transporte gratuito para os estudantes da escola
pública, a fim de democratizar ainda mais sua a participação nos jogos escolares contribuíram.
Indicador 1506 - O percentual de atendimento foi inferior ao desejável, pois esta Pasta priorizou o atendimento do Projeto nos anos iniciais. Informa-se além do acompanhamento, aprovação do
Projeto junto ao Conselho de Educação do Distrito Federal, conforme Portaria nº 270 de 13/09/2018; lançamento oficial do Caderno do Projeto no dia 12/12/2018, que será impresso e distribuído
nas escolas da rede; planejamento e definição das carências visando a ampliação para 2019, conforme meta estabelecida no PPA 2016/2019.

Justificativas 2019
Indicador 1502 - É ofertado educ em Tempo Integral em 369 UEs, distribuidos em: 186 UE EnsFund, 12 UE EnsMéd e 171 EnsInf, onde o atendimento se dá na forma seguinte: 8h-125 UE; 9h18 UE e 10h-226 UE. Nas UE EnsMéd o atendimento é de 9h diárias, 3 vezes por semana. Para cálculo do indicador foram consideradas 785 UEs, incluindo a oferta de educação infantil por meio
de instituições parceiras. A redução das UE deve-se ao término de prog federais de fomento e a não construção de novas UEs para Ed. Integral.
Indicador 1503 - A SEEDF oferta educação em tempo integral para 46,825 estudantes, dos quais 2.502 são do Programa Ensino Médio em Tempo Integral. O referido indicador foi calculado
considerando o total de 469.526 estudantes (segundo dados do CENSO). A redução da oferta de educação deve-se também ao término de programas federais de fomento e a não construção de
novas unidades escolares para atendimento da Educação Integral.
Indicador 1504 - A ampliação no atendimento à Ed Infantil foi possível em função do aumento no quantitativo de turmas e matrículas em UE públicas em 2019, em relação a 2018, tanto em áreas
urbanas como rurais. Houve também aumento no quantitativo de Termos de Colaboração de 103 para 107 entre a SEEDF e OSC/Instituições Educacionais Parceiras para atendimento à
Educação Infantil, consequentemente o quantitativo de crianças atendidas na creche e pré-escola foi ampliado de 18.470 para 20.991.
Indicador 1505 – A manutenção da oferta de transporte para as UE da Rede Pública de Ensino, da Regionalização dos Jogos Escolares do DF, de um maior apoio às CREs, com maior motivação
dos profs de Educação Física, além da ampla divulgação nas UEs. Em 2019, observa-se, em tais ações, a extrema importância na formação do estudante de forma integral, oportunizando ainda
uma maior participação dos estudantes na prática do esporte escolar, comprovado pelo grande crescimento no quantitativo de estudantes participantes
Indicador 1506 - Em que pese os indicadores pautados nos planejamentos e metas para o ano de 2019 serem inferiores ao desejável, informa-se quanto ao pequeno crescimento em relação a
2018, por consideramos, além das unidades escolares já contempladas, as que possuem carências porém não tiveram o Projeto em funcionamento esse ano por falta de professores de educação
física.
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
Orientações constam no item 5.1.4 das Instruções (limitado a 10 linhas por ação não orçamentária)
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2016

A SEDF participa do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE), do Programa
Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) e do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que
atendem, com livros literários, didáticos e técnicos, todas as unidades escolares da Rede
Pública de Ensino, tanto professores, quanto alunos.
Além disso, a SEDF distribuiu no ano de 2016 1.146 tablets educacionais, adquiridos com
recursos advindos do MEC/FNDE, através do Programa PROINFO.
2017
A SEDF participa do Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE), do Programa
Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) e do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que
atendem, com livros literários, didáticos e técnicos, todas as unidades escolares da Rede
Pública de Ensino, tanto professores, quanto alunos.

6221

2

1

Ampliar o acesso aos programas
e projetos do livro, da leitura e de
eletrônicos/digitais (SEDF)

18101

100

100

Além disso, registramos a publicação da Portaria Nº 364 de 24 de agosto de 2017, que dispõe
sobre a organização, funcionamento e caracterização desses espaços na rede. Compra de uma
quantidade média de 16 livros por unidade escolar na 33ª Feira do Livro de Brasília.
Distribuição de 2.700 tablets educacionais, adquiridos com recursos advindos do MEC/FNDE,
por meio do Programa PROINFO.2018 - Em 2018, todas as unidades escolares de Ensino Médio receberam livros didáticos
novos (grade cheia) e as outras unidades escolares de EF receberam reposição, por meio da
adesão ao Programa Nacional do Livro Didático. Para propiciar a formação de educadores e
alunos leitores, em 2018, houve a escolha de livros de literatura , por meio do PDDE, para as
unidades escolares de Educação Infantil, EF – anos iniciais e Ensino Médio. E, ademais, para
favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades de leitura e escrita
dos
estudantes, a SEEDF participou da 34ª Feira do Livro e da Bienal do Livro, propiciando aos
estudantes a visita aos espaços dos eventos e a aquisição qualificada de livros para compor
acervo das bibliotecas (Feira – 25.872 livros literários e 851 obras de referência e Bienal –
30.104 livros de literatura e 517 livros de referência; totalizando 57.344 livros). Publicou-se,
também, a Portaria nº 380, de novembro de 2018, que dispõe sobre o funcionamento das
bibliotecas escolares e escolares comunitárias, assim como sobre a implementação da política
de livro e leitura.

2019 Em 2019, todas as unidades escolares de Ensino Fundamental Anos Iniciais receberam livros didáticos novos (grade cheia) e as
outras unidades escolares de EF - Anos Finais e Ensino Médio

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM. ATÉ
2019 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

receberam reposição, por meio da adesão ao Programa Nacional do
Livro Didático, totalizando 44 mil livros didáticos entregues às
unidades escolares.
Em junho de 2019, 188 unidades escolares do Programa “Escolas
Que Queremos” visitaram a 35ª Feira do Livro de Brasília, 72
profissionais de bibliotecas escolares e escolares-comunitárias
participaram da Mesa Redonda e Comunicação: Biblioteca – espaço
do prazer e do aprender e 678 unidades escolares, 06 unidades
socioeducativas, 06 unidades prisionais e 07 bibliotecas escolarescomunitárias realizaram a compra qualificada de acervo bibliográfico
na 35ª FELIB. Foram adquiridos 44.665 exemplares de livros. Ainda,
pelo Projeto Painel Folclórico, foram atendidas 27 unidades
escolares de Educação Infantil, distribuídas nas 14 CRE e as 14
Oficinas Pedagógicas no Curso a Arte de Contar Histórias,
aproximadamente, 5.500 estudantes foram beneficiados com
materiais didático-pedagógicos voltados para leitura.
Foram atendidas 5 unidades escolares de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, aproximadamente 2.000 estudantes foram
beneficiados com acervo literário do Projeto Caixa Estante.
Na Olimpíada de Língua Portuguesa, que integra ações do Programa
Escrevendo o Futuro, participaram 211 unidades escolares da rede
pública de ensino do Distrito Federal, num total 461 professores e
seus respectivos estudantes, do 5º ano dos Anos iniciais do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio. O DF foi finalista em duas categorias:
Memórias Literárias e Artigo de Opinião.
Ademais, ocorreu a distribuição, para o Sistema Prisional, de 600
revistas Campus Repórter, publicadas pela Editora UNB, 100 (cem)
livros literários e 78 (setenta e oito) livros didáticos.
A SEEDF executa ações de gestão do Programa Mulheres
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Inspiradoras-PMI, sendo que a Portaria da SEEDF nº 199, de 18/
7/2018, publicada no DODF nº 137, de 20/7/18, autorizou a
descentralização de recursos financeiros, por intermédio do PDAF,
para aquisição de obras literárias específicas para atender o PMI,
que objetiva consolidar uma política educacional de valorização de
mulheres centrada na cidadania, na educação em direitos humanos,
sustentabilidade e diversidade, a partir de práticas de leitura e
escrita, na rede pública de ensino do Distrito Federal, num total
geral de 4.830 obras na língua portuguesa e 117 obras em língua
estrangeira, as quais foram distribuídas às 26 (vinte e seis) Unidades
Escolares-UEs elencadas na citada Portaria, que ofertam o 9º ano do
Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio, de 09 Coordenaçòes
Regionais de Ensino.

2016
A Institucionalização do Centro Educacional 01 como pólo agregador de todas as ações
inerentes ao sistema prisional, facilitou e centralizou o trabalho de acompanhamento e
avaliação das políticas de acesso à educação nos núcleos de ensino das unidades prisionais.

6221

2

2

Planejar,
implementar,
acompanhar e avaliar políticas de
acesso,
permanência
e
conclusão, com êxito, em seis
núcleos de ensino das unidades
de internação; (SEDF)

A metodologia utilizada pelas coordenações pedagógicas propicia as discussões, o
acompanhamento e a avaliação do atendimento executado. nos núcleos de ensino das
unidades de internação.

18101

20

100

2017
Esta ação foi planejada para ocorrer anualmente. No ano de 2016 o projeto foi planejado e
concluído, porém no ano de 2017 apenas 20% das etapas programadas foram realizadas.
2018 - Foram elaborados e publicados Plano de Trabalho e Portaria Conjunta nº 10/2018 SEEDF/SECRIANÇA, que dispõe sobre a cooperação mútua entre as Pastas na oferta,
acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização de adolescentes em
Internação Provisória, em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Internação,
Semiliberdade e Meio Aberto – Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade
(PSC) – e dos adolescentes atendidos pelo Núcleo de Atendimento Integrado (NAI)
/SECRIANÇA.
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2019 Como implementação da Portaria Conjunta nº 10/2018 SEEDF/SECRIANÇA, em parceria SEEDF/SEJUS, foram orientadas
ações a serem executadas acompanhando sistematicamente e
avaliando periodicamente as políticas públicas de escolarização de
adolescentes em Internação Provisória, em cumprimento de
Medidas Socioeducativas de Internação, Semiliberdade e Meio
Aberto - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à
Comunidade (PSC) - e dos adolescentes atendidos pelo Núcleo de
Atendimento Integrado - NAI.

2016
A realização de evento de lançamento das Diretrizes, a disponibilização do documento
impresso e virtual e a promoção de ações formativas para os profissionais da educação foram
ações que contribuíram para sua implementação.
2017
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2

3

Implementar nos Núcleos de
Ensino das Unidades de
Internação Socioeducativas as
Diretrizes
Pedagógicasda
Escolarização na Socioeducação;
(SEDF)

18101

100

100

Realização de Coordenação Pedagógica Intersetorial e Intrassetorial. Essas Coordenações
objetivam a articulação dos profissionais em nível central, intermediário e local, tanto da
SECRIANCA quanto da SEEDF. Ao longo de 2017, foram realizadas 10 (dez) Coordenações
Pedagógicas Intrassetoriais e Intersetoriais.
2018 - Realização de Coordenação Pedagógica Intersetorial e Intrassetorial, em articulação
com os níveis Central, Intermediário e Local da SEEDF e da SECRIANÇA.

2019 Estudo das Diretrizes nas coordenações pedagógicas coletivas com
participação dos técnicos e agentes (Intra e Intersetorial), por meio
de discussões da teoria e prática a partir da Pedagogia de Projetos,
reagrupamento intra e extraclasse, conselhos de classe
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participativos
2016
SEDF – A SEEDF promove coordenações pedagógicas intersetoriais ordinárias com o objetivo
de articular ações visando a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPPs de cada
Unidade de Internação, bem como a realização de projetos e ações em parceria com a
SECRIANÇA/Unidades de Internação. Tais atividades contatam com a participação de todas as
unidades de internação do DF.
SECRIANCA - No exercício de 2016, não houve ações de desenvolvimento desta ação.
Contudo, no 1° semestre de 2017 foram feitas as articulações para definição do formato e
cronograma de execução de implementação, ficando estabelecido que no 2° semestre de 2017
a SECRIANÇA e a SEDF iriam realizar oficinas e a construção do texto do Projeto Político
Pedagógico.
2017

6221

2

4

Participar da elaboração do
Projeto Político Pedagógico das
Unidades
de
Internação;
(SECRIANÇA/SEDF)

18101/
51101

SEDF – Núcleos de Ensino das Unidades de Internação foram orientados, por meio do
documento “Orientação Pedagógica – Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica,
a elaborar/atualizar os PPP dos Núcleos.
75

100

SECRIANÇA - Durante todo o ano de 2017, diversas reuniões foram realizadas em conjunto
com a Secretaria de Estrado de Educação – SEEDF, culminando na produção, revisão e
aperfeiçoamento de portaria conjunta, a qual estabelecerá procedimentos de atendimento
educacional e pedagógico aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Trata-se de grande inovação e avanço no diálogo institucional e da incompletude institucional,
dois postulados norteadores do sistema socioeducativo. A expectativa é a de que a portaria
seja publicada muito em breve, melhorando o atendimento escolar dos jovens acompanhados.
2018 - A SEEDF orienta aos Núcleos de Ensino ações visando a elaboração/atualização dos
Projetos Políticos Pedagógicos - PPP, bem como a realização de projetos e ações em parceria
com a SECRIANÇA/Unidades de Internação.

2019 Com o intuito de alcançar metas, consolidar saberes e garantir as
aprendizagens, em consonância com as políticas da SEEDF, todo o
corpo docente, núcleo pedagógico e técnico das Unidades de
Interação, com o mesmo fim, por meio dessa construção, alinham a
efetividade da prática pedagógica. O objetivo é a cada ano fortalecer
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a parceria (SEEDF e SEJUS) nas formações, debates e reflexões
acerca da socioeducação.

2016
A divulgação foi feita por meio de Seminário realizado em parceria com o Instituto Nacional de

Ministério da Educação e centro nacional de
referência na área da surdez no Brasil, para cerca de 600 participantes entre docentes,
Educação de Surdos – INES, órgão do

discentes e demais membros da comunidade surda. Foi também Implantada na rede de ensino,
a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com
necessidades educacionais especiais em atendimento a Lei Distrital 5714/2016.
2017

6221

2

5

Identificar
e
divulgar
50
experiências exitosas na área de
Educação Especial e Inclusiva e
100% das pesquisas realizadas
por profissionais egressos do
afastamento de estudos da SEDF
que desenvolveram seus estudos
nessas áreas; (SEDF)

A identificação e divulgação de experiências exitosas foram feitas por meio do II Encontro de
Educação Especial do Distrito Federal, DIEE/SUBEB//UCB, e do Seminário de Educação
Bilíngue Matemática DIEE/SUBEB/CRE GAMA; Seminário de Educação de Surdos
DIEE/SUBEB/CAS; Seminário de Educação Bilíngue-DIEE/SUBEB/CAS/CLDF; Cerimônia de
Comemoração dos 30 anos do Programa de Educação Precoce.

18101

80

80

2018
Foram realizadas várias palestras ao longo do ano direcionadas às áreas específicas de
atendimento da educação especial abrangendo docentes, itinerantes, coordenadores e demais
profissionais envolvidos no processo de aprendizagem dos estudantes com deficiência,
TGD/Tea e altas habilidades.

2019 O Programa de Educação Precoce foi selecionado pelo Projeto ZERO
PROJECT entre as 24 melhores práticas de educação inclusiva do
mundo. A SEEDF foi convidada para apresentar o Programa nas
dependências da ONU em Viena – Áustria.
Foi realizada a Palestra de formação continuada para todos os
professores e coordenadores de programa de Educação Precoce, na
área da Deficiência Visual.
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2016

Em 2016, não houve ação visando o fortalecimento dos conselhos Escolares por falta re
recursos humanos.
2017
Em 2017, esta SEEDF também enfrentou dificuldades no atingimento da ação visando o
fortalecimento dos conselhos Escolares por falta de recursos humanos
2018

6221

2

6

Promover ações de fortalecimento
dos conselhos Escolares; (SEDF)

18101

0

0

Em 2018, devido a falta de recursos humanos e a necessidade de atendimento às demandas
prioritárias, não foi possível o atingimento da ação visando o fortalecimento dos Conselhos
Escolares.

2019 Em 2019, às dificuldades referentes aos recursos humanos e
demandas prioritárias continuaram não sendo possível alcance da
meta de promover ações de fortalecimento dos Conselhos
Escolares.

2016
Não foi efetivado nenhum novo Programa de Cooperação com o Governo Federal A SEEDF
desenvolve ações em parceria com a Secretaria da Criança com o objetivo de desenvolver
atividades pedagógicas com adolescentes que estão em unidades de internação.

6221

2

7

Desenvolver
Programas
e
projetos em parceria com Órgão
do Governo Federal e do Distrito
Federal. (SEDF)

2017

18101

100

100

Em 2017 foram concluídas as atividades do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem Campo - Saberes da Terra, cujos públicos são jovens da agricultura familiar de 18 a
29 anos que não completaram o Ensino Fundamental, atendidos na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos, associada à qualificação social e formação profissional em Agroecologia.
O Programa foi implementado na CRE de Planaltina, no CEF Pipiripau II
2018
A SEEDF desenvolve programas em parceria com o Governo Federal, como o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e o Programa Nacional do
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Livro e do Material Didático (PNLD). Em 2018 foram mantidos os termos de cooperação com o
Instituto Federal de Brasília, com o objetivo de proporcionar formação continuada para
docentes da Educação Profissional.
A adesão ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC
continuou ofertando cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos de nível médio
para estudantes da SEEDF.

2019 A SEEDF desenvolve programas em parceria com o Governo
Federal, como o Programa Nacional do Livro e do Material Didático
(PNLD), coordenado e executado para fornecer livros didáticos a
todas as unidades escolares de Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Em 2019, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em
parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC),
formalizou uma rede de bibliotecas escolares e públicas, no âmbito
do Distrito Federal, a fim de implementar o previsto no Decreto
11.773/89 que institui o Sistema Integrado de Bibliotecas do Distrito
Federal. Foram realizadas, também, em parceria com a SECEC, no
período de 30/10 a 12/11/19, atividades pedagógicas de promoção
da leitura em prol da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca,
instituída pelo Decreto nº 84.631/1980, para os atuantes em
bibliotecas escolares das 14 CRE.
Foram realizados, ainda, programas e projetos em parceria com o
Banco Central, o Tesouro Nacional, o IPHAN e o Ministério da
Justiça, entre outros. Desenvolve também projetos educacionais
com órgãos do Distrito Federal, como o DETRAN, SEL e a SECTI.
O Termo de Cooperação 19/2014 firmado entre a SEEDF e o IFB
encerrou-se em 2019. Porém, há em curso processo com previsão
de renovação do período de vigência da parceria

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos
Orientações constam no item 5.1.5 das instruções (texto limitado a 80 linhas por objetivo específico).
O Objetivo específico 002 – do PPA, no programa Temático 6221, Educa Mais Brasília, traz no se escopo a Qualidade do Ensino. Assim a Secretaria de Educação, ciente de sua
responsabilidade quanto a universalização da Educação Infantil, vem priorizando em sua gestão o atendimento à Pré-escola, destacando seus profissionais para participarem de Comissões de
Análise dos Planos de Trabalho objetivando a renovação dos Convênios/Termos de Colaboração firmados com instituições educacionais parceiras ampliando significativamente o atendimento a
crianças na Pré-escola.
Ainda nesse objetivo a SEEDF atuou também no Grupo de Trabalho que regulamentou por meio do Decreto 37.630/2016 a aplicação da Lei Distrital 5.672/2016 que instituiu o
Programa Bolsa Infantil – Pré-escola, voltado para o atendimento de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos. Inaugurou em 2016 três novos Centros de Educação da Primeira Infância – CEPIs.
Houve ampliação da oferta de vagas em creche para atender as crianças de 0 a 3 anos que se deu em razão da atuação da SEEDF na renovação de Convênios/Termos de
Colaboração com Instituições Educacionais parceiras, além da construção de novas unidades escolares.
Outro avanço significativo foi o aumento da participação de estudantes da Rede Pública de Ensino nos Jogos Escolares Estudantis que ocorreu em razão da boa divulgação do
projeto nos meios de comunicação, agregando a isso, a manutenção do serviço de transporte gratuito para o deslocamento desses estudantes.
Destaca-se também a ampliação na oferta de vagas e matrículas para atendimento a pessoas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade. Ainda na política de
inclusão no acesso a Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado houve importante aumento no quantitativo de estudantes beneficiados, contando a SEEDF, atualmente, com
salas de recursos em praticamente todas as escolas da rede, visando assim, garantir o apoio especializado aos processos de inclusão. Houve um aumento em termos absolutos, no total de
matrículas em unidades escolares do campo e também no atendimento à educação de jovens e Adultos e na Educação Profissional.
Após análise, verificou se o não alcance, em menor percentual, no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 002. Tal fato, onde identificado, deuse fundamentalmente por inexistência de disponibilidade orçamentária e, em menor proporção, por redução do quadro técnico da força de trabalho.
Assim, no Objetivo específico 002, depreende-se que no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não orçamentárias – atingiu-se a meta em aproximadamente 70%, ou seja,
o público alvo foi consideravelmente contemplado.
Em 2017, a Secretaria de Educação aumentou a oferta de educação infantil. No início do período letivo o Telematrículas recebeu 23.501 demandas de inscrição e foram contempladas
20.730 crianças. Destaca-se que em 2017 o número de famílias que buscou uma vaga na Secretaria de Educação, pelo 156, para crianças em turmas de Educação Infantil aumentou, por isso,
mesmo com o aumento de oferta de vagas, apenas 88% dos estudantes que demandaram matrícula na rede pública de ensino nos anos em comento foram contemplados com vagas no início do
ano letivo, entretanto, ao longo do ano, esta SEEDF envidou esforços a fim de suprir esta demanda reprimida de 12% e conseguiu terminar o ano de 2017 com a universalização do atendimento,
nos termos do previsto na meta. Inaugurou-se nove novas unidades de Centro de Educação da Primeira Infância – CEPI. Também houve o incremento nas parcerias com Organizações Não
Governamentais visando o atendimento a crianças na faixa etária de 0 a 3 anos.
Houve também significativo avanço na oferta de educação profissional. Da mesma forma, a demanda para estudantes com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista foi amplamente
atendida permitindo a esses estudantes acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado. A Secretaria conta hoje com salas de recursos em praticamente toda a rede,
assegurando o apoio especializado necessário ao processo de inclusão para estudantes com deficiência.
Outro destaque foi o aumento na adesão pelo Regime de Ciclos nas Unidades Escolares de Anos Finais de 13,7%, o que representou o aumento de 28 Unidades Escolares, totalizando
43 escolas até 31/12/2017. As demais Unidades Escolares, assim como aquelas que já haviam aderido anteriormente, realizaram formação em toda a rede promovida pela SEEDF com vistas à
universalização em 2018.

A SEEDF também orientou a elaboração e execução dos Projetos Político-Pedagógicos das unidades escolares do campo, conforme os princípios e matrizes da modalidade de ensino.
Coordenou e acompanhou a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Pro-jovem Campo – Saberes da Terra, formação integral na modalidade de Educação de Jovens e Adultos EJA, associada à qualificação social e formação profissional em Agroecologia, destinada a jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental.
Por fim, foi verificado o não alcance no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 002. Já no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não
orçamentárias – cumpriu-se satisfatoriamente a meta e o público alvo foi consideravelmente contemplado.
2018
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF formalizou 111 (cento e onze) parcerias com Organizações da Sociedade Civil – OSC para oferta vagas à crianças de 0
a 5 anos. Iniciou a implementação do Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o
regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.
Houve aumento significativo na atuação em espaços culturais e unidades de conservação, tais como, o Projeto Parque Educador (SEEDF/SEMA/IBRAM) e Territórios Culturais
(SEEDF/SECULT). No Projeto Parque Educador foram atendidos 710 alunos regularmente, de 13 unidades escolares, além de 130 alunos atendidos de forma esporádica. Ao todo foram realizados
4.553 atendimentos. No segundo semestre de 2018, foram contempladas, aproximadamente 41 escolas e 1.680 alunos, totalizando mais de 13.000 atendimentos nas quatro unidades de
conservação. O projeto “Territórios Culturais” oferece uma dimensão pedagógica alternativa que amplia as possibilidades de aprendizagem, promove a convivência dos estudantes com outros
sujeitos e formas de educação, bem como amplia os espaços tempos educativos.
No ano de 2018, o Projeto Educação com Movimento (PECM) contempĺou 10 Centros de Educação Infantil - CEI e Jardins de Infância, o que corresponde a 16,13% e contemplou 74
unidades escolares de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o que corresponde a 19,63% em relação ao total de 377 unidades escolares apuradas em 2018.
Houve também significativa participação dos estudantes-atletas nos Jogos Escolares do Distrito Federal, na sua 58º edição, perfazendo um total de 9.324 (nove mil trezentos e vinte e
quatro) estudantes de escolas públicas, o resultado ultrapassou novamente a meta estabelecida para o PPA 2016/2019. Essa participação ocorreu, especialmente, em virtude da manutenção da
mudança do Regulamento Geral dos Jogos (realizada em 2017), que passou a ser dividido em Etapa Regional e Distrital, sendo as etapas regionais realizadas nas próprias Coordenações
Regionais de Ensino – CRE. Nesse formato, inicialmente as escolas da mesma CRE jogam entre si para depois se enfrentarem na Etapa Distrital. Entre outros fatores, a continuidade da
manutenção dos serviços de transporte gratuito que foi fundamental para o aumento do índice de estudantes vinculados as escolas públicas, de forma a democratizar tal participação.
Vale destacar que a adesão à política de Ciclos para as Aprendizagens aconteceu de forma efetiva totalizando 100% das UE's em 2018. A partir desta política, cada Unidade Escolar em
sua singularidade, teve autonomia para elaborar o Projeto Político Pedagógico. Na perspectiva da formação docente, foram atendidos 450 profissionais nos cursos “A organização do trabalho
pedagógico na escola em Ciclos e o papel de cada um” e “Estratégias Didáticas para a Universalização dos Ciclos”. Essa ação contou com a participação de 139 coordenadores intermediários de
apoio - CIA's e coordenadores intermediários - CI's que acompanham escolas de Ensino Fundamental das 14 CRE's.
Por outro lado, houve uma diminuição acentuada da oferta de cursos de 2017 para 2018 por meio do Pronatec, fazendo com que a oferta de educação profissional retornasse para o
quantitativo próximo ao ofertado em 2016, com a redução do repasse de recurso financeiro por parte do Ministério da Educação. A oferta da Educação Profissional integrada em 2018, teve o
acréscimo de 140 vagas, o que possibilitou a elevação da oferta de 838 para 978 vagas. Soma-se a essa quantidade a oferta de 640 vagas ofertadas no CEPAG na forma concomitante e integrada
no conteúdo. O Pronatec ofertou, também, 167 vagas de Curso FIC integrados à EJA.
Em relação às políticas públicas para a educação do campo houve um pequeno aumento na oferta para algumas etapas, no entanto, os dados analisados apontam para a necessidade de
se considerar as especificidades dessas regiões com menor densidade populacional e dificuldade de transporte, assim a nucleação deve ser feita prioritariamente entre escolas do campo, a fim de
evitar o encaminhamento de estudantes do campo para escolas urbanas. Essa priorização é necessária para garantir o atendimento educacional contextualizado para os sujeitos do campo.

A SEEDF tem envidado esforços para a superação das dificuldades para a garantia da oferta da EJA, para a manutenção da oferta e redução da evasão, no entanto, não houve
ampliação no quantitativo de estudantes matriculados. Ciente deste compromisso e de acordo com as possibilidades de oferta da modalidade, previstas nas Diretrizes Operacionais da EJA, foi
iniciada em 2018, a oferta de EJA em EAD por meio da criação e credenciamento da nova unidade escolar para a EJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a
Distância (CEJAEP/EAD), conforme Parecer nº 119/2018-CEDF de 31 de Agosto de 2018. Foram também realizadas parcerias com instituições para atendimento de seus servidores terceirizados.
O atendimento da oferta de educação para pessoas em medida judicial de restrição de liberdade no Sistema Prisional do Distrito Federal foi ampliado com a execução do Projeto de Remição da
Pena pela Leitura - Ler Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos penais do Distrito Federal, a partir da publicação da Portaria Conjunta nº 01, de 11 de abril de 2018, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social SEEDF/SSPDF. Essa ação representou um marco para a efetivação das
atividades de fomento à leitura, com vistas à remição da pena, a ressocialização e a garantia dos direitos dos custodiados no âmbito do Distrito Federal.
Por fim, foi verificado o alcance parcial no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 002. Já no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não
orçamentárias – cumpriu-se satisfatoriamente a meta e o público alvo foi consideravelmente contemplado.
2019 A SEEDF, diante do desafio de alcançar as metas relativas ao objetivo específico 002 – Qualidade do Ensino, tem envidado esforços para ampliação de oferta, permanência e
melhoria na qualidade do ensino.
Assim, houve ampliação da oferta de vagas em creche para atender as crianças de 0 a 3 anos que se deu em razão da atuação da SEEDF no acompanhamento e renovação de
Convênios/Termos de Colaboração com Instituições Educacionais parceiras, além da construção de novas unidades escolares. A ampliação do atendimento da Educação Infantil
foi significativo ultrapassando a meta estabelecida. Além da ampliação da oferta, houve um avanço significativo das ações pedagógicas.
Em 2019, a política de Ciclos para as Aprendizagens consolidou-se na rede (está consolidada em 100% das UE com turmas de Anos Iniciais).
Todas as Unidades Escolares que ofertam o Ensino Médio aderiram ao regime de semestralidade, salvo as 1as séries das Unidades Escolares-pilotos (UEPs) do Novo Ensino
Médio e as 2ª e 3ª séries da Unidade Escolar CEMI do GAMA. Ressaltamos que foi autorizado pelos setores da SEEDF a permanência do CEMI do Gama no regime anual ao longo
do ano de 2019, pois a UE concordou em ser uma das Unidades Escolares-pilotos do Novo Ensino Médio em 2020, desta forma evitou-se realizar duas alterações seguidas na
sua matriz curricular e optou-se em autorizar a permanência no regime anual ao longo do ano de 2019, realizando de forma gradativa a implementação do Novo Ensino Médio
a partir do ano de 2020.
Apesar de ter sido mencionado que em 2019 poderia ocorrer uma diminuição ainda maior na oferta da Educação Profissional, devido à previsão de cortes dos recursos, pode-se
observar que houve aumento da oferta geral da Educação Profissional e também um aumento na oferta integrada, FICs e Mediotec, apesar de ter sido um aumento menor do
que o previsto na meta.
A modalidade da Educação do Campo continua com o desafio de ampliação efetiva de sua oferta, a qual perpassa todas as Etapas e Modalidades de Ensino, sendo que o Ensino
Fundamental permanece como Etapa de maior oferta, em detrimento das demais.
Quanto ao atendimento do EJA, durante os anos de 2016 a 2019, notou-se que o percentual para o alcance da meta manteve-se o mesmo, ou seja, inicialmente houve aumento
no número de vagas, porém, na sequência, não houve ampliação da oferta para a escolarização formal na modalidade da EJA às pessoas jovens, adultas e idosas em
cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no Sistema Prisional do Distrito Federal, por conta de restrições da SSP/DF relacionadas à disponibilização de
estrutura física adequada e de policiais penais para possibilitar o deslocamento dos estudantes, bem como para assegurar a segurança dos profissionais da educação. As

atividades de fomento à leitura, com vistas à remição de pena e à ressocialização, começadas em 2018, tiveram continuidade em 2019, proporcionando 6.063 (seis mil e
sessenta e três) atendimentos, levando-se em consideração que o número de atendimentos é elencado com base no quantitativo de obras emprestadas aos participantes do
projeto de remição pela leitura. A aprovação das Diretrizes Operacionais da EJA – 2ª edição possibilitou novas formas de organização curricular para a modalidade, gerando
maior flexibilidade do arranjo educacional, principalmente para o Sistema Prisional. O início de tratativas entre a SEEDF, a SSP/DF, a SEJUS e a FUNAP proporcionará, em 2020,
por meio de um projeto-piloto, a oferta da escolarização na modalidade EJA a distância, integrada à educação profissional para pessoas jovens, adultas e idosas em
cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no Sistema Prisional do Distrito Federal, o que ocasionará um aumento significativo no número de matrículas de
estudantes no Sistema Prisional.
Quanto ao ensino inclusivo, houve o alcance de 100% das unidades escolares regulares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal como inclusivas, com atendimento em
2019 de 18.418 estudantes com deficiências e Transtorno do Espectro Autista e comportamento para Altas Habilidades/Superdotação, não sendo constatada demanda
reprimida;
A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal atua com 13 Centros Especializados; 472 Salas de Recurso Generalistas e, 123 Específicas, perfazendo um total de 595 Salas de
Recursos, e ofertando o Atendimento Educacional Especializado, de forma suplementar e complementar, para garantir aos estudantes o apoio ao processo de inclusão;
Também, a SEEDF em sua Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Taguatinga, instituída pela Portaria nª 171, de 02 de julho de 2013, publicada no DODF nº 137,de 4 de
julho de 2013, garante a oferta de uma educação específica para estudantes surdos - que têm a língua de sinais como sua primeira língua e o português escrito como segunda
língua, sendo estas, as línguas de comunicação e de instrução das atividades escolares para o ensino de todas as disciplinas curriculares - em todos os níveis da educação básica
(Lei 5.016/2013).
Houve também a ampliação do Programa de Educação Precoce alcançando um total de 3.284 (conforme levantamento realizado junto aos coordenadores da Educação
Precoce) crianças e bebês de 0 a 3 anos. Foram abertas, ao longo do ano de 2019, 09 (nove) turmas de Educação Precoce, distribuídas em 5 (cinco) regionais de Ensino:
Brazlândia, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Plano Piloto e São Sebastião, atendendo-se às 14 Regionais de Ensino.
É importante frisar, ainda, que No âmbito internacional, o Programa da Educação Precoce foi selecionado em 2019 pelo Projeto ZERO PROJECT, da Áustria, entre as 24 melhores
práticas de educação inclusiva do mundo.
Também em 2019, foram iniciadas tratativas entre a SEEDF, a SSP/DF, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso
(FUNAP) para se começar, no ano de 2020, por meio de um projeto-piloto, a oferta da escolarização na modalidade EJA a distância, integrada à educação profissional para
pessoas jovens, adultas e idosas em cumprimento de medida judicial de restrição de liberdade no Sistema Prisional do Distrito Federal, com o intuito de promover o acesso à
educação e à qualificação profissional às pessoas reclusas que não tenham condições de frequentar as aulas presenciais. O início das atividades educacionais em educação a
distância, mesmo que por meio de um projeto-piloto, abarcará uma parcela de pessoas que, até então, não tinham acesso à educação e à qualificação profissional, o que
ocasionará um aumento significativo no número de matrículas de estudantes no Sistema Prisional.
No âmbito do Programa Brasil Profissionalizado, em 2019 foi constituído o Grupo de Trabalho da Escola Técnica de Brazlândia para debate e acompanhamento das ações
desenvolvidas para construção e inauguração da Escola Técnica de Brazlândia. A inauguração da ETBRAZ está prevista para o 2º semestre de 2020, com os cursos: Técnico em
Administração, Técnico em Informática, Técnico em Enfermagem, cursos FICS e com perspectivas de oferta do curso Técnico em Libras.

Os Jogos Escolares se consolidaram como importante ação da Educação Física na rede pública de ensino, tendo resultados significativos, não apenas quantitativos uma vez que
ultrapassou a meta estabelecida, como resultados qualitativos relativos aos objetivos pedagógicos. No entanto, apesar de todos os esforços da área técnico-pedagógica, o
aumento na ampliação da oferta da Educação Física para Educação Infantil e Anos Iniciais ainda não foi o suficiente para o alcance da meta.
Após análise, verificou que o conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 002 foi parcialmente alcançado.
Na avaliação dessa Unidade, o Objetivo ESPECÍFICO previsto, ora avaliado, foi alcançado? Considerar todas as realizações ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2016-2019.
(

) Objetivo integralmente alcançado

( x ) Objetivo parcialmente alcançado, com número satisfatório de entregas relevantes.
(

) Objetivo parcialmente alcançado, com reduzido número de entregas relevantes.

(

) as entregas não contribuíram para o alcance do Objetivo.

Justifique a resposta:
Ao analisar o alcance das metas do Objetivo Específico 002, e os resultados quantitativos e qualitativos, considera-se que o objetivo foi parcialmente alcançado, no entanto,
com número significativo de entregas de grande relevância para assegurar a garantia das aprendizagens.
Ressalta-se que o escopo do objetivo é representado por metas de grande complexidade, seja pela especificidade das modalidades de ensino, seja pela necessidade de atender
às especificidades do público como na EJA, no Sistema Prisional, na Socioeducação, ou ainda, por depender de articulação para repasse de recursos de programas federais como
nos programas da Educação Profissional.
Destaca-se que foram alcançadas as metas de implementação dos ciclos de aprendizagem e semestralidade nas unidades escolares da rede pública, o que contribui para a
melhoria do fluxo escolar e para a garantia das aprendizagens.
A Secretaria de Educação, considerou como uma das prioridades neste período a ampliação da oferta e a universalização da Educação Infantil, nesse sentido, destaca-se que a
meta da universalização da Educação Infantil foi alcançada e houve uma significativa ampliação, ultrapassando-se a meta estabelecida. Esta foi uma das entregas bastante
relevante para a promoção da cidadania.
As metas estabelecidas para Educação Física tiveram avanço embora não tenho sido alcançadas na sua totalidade, apesar dos esforços envidados para a sua universalização.
As tratativas para a criação do Museu da Educação também avançaram, representando 50% da meta.
No entanto, observa-se que são necessários novas estratégias para fomentar o avanço e alcance das metas para a Educação Profissional, Educação do Campo, Educação de
Jovens e Adultos e Educação Prisional. Ressalta-se que o cumprimento das metas para se atingir os desafios pedagógicos e o direito às aprendizagens depende de
disponibilidade orçamentária e da gestão de pessoas.

A Educação em tempo integral, insere-se como fator imprescindível para a concretização de um ensino de qualidade, uma vez que ela oferece a possibilidade de ampliar
tempos, espaços e oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado e transversalizados, pelos eixos da Educação para e em Direitos Humanos, para a
Diversidade e para a Sustentabilidade e Cidadania, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF.
Ademais, possibilita às crianças, adolescentes e jovens envolverem-se em atividades educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer, promovendo uma prática pedagógica
que otimize a formação integral e integrada do estudante, em sua multidimensionalidade física, cognitiva, social e emocional inserindo-se na sua integralidade para a sua
emancipação e exercício pleno da cidadania.
Nota-se que das 17 metas estabelecidas no presente objetivo, 8 foram integralmente cumpridas, e das que não foram cumpridas em sua integralidade, houveram significativos
avanços nas políticas públicas correspondentes, o que significou um grande benefício para o ensino do DF.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
003 – GESTÃO NA EDUCAÇÃO: Fortalecer o sistema público de ensino por meio da valorização, da formação continuada e da otimização do quadro de profissionais da educação; e
assegurar a gestão participativa e democrática.
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:

18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – SEDF
Orientações constam no item 5.1.2 das Instruções
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
META

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

18101

100

%

18101

100

%

6221

3

1

Prover recursos tecnológicos destinados a
auxiliar o processo de gestão de pessoas, e
garantir o acesso às tecnologias e aos
conteúdos
favorecedores
do
desenvolvimento do corpo docente e
discente. (SEDF)

6221

3

2

Garantir a formação continuada de 100% dos
profissionais da educação que atuam nas
unidades de internação. (SEDF)

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

60

80

85

85

ACUM

MAIOR,
MELHOR

10

10

10

100

FORMA DE
APURAÇÃO

% de
Alcance
Total
(D/A)

0,85

1

COD
PROG

6221

6221

6221

6221

COD
OBJ

3

3

3

3

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

3

Realizar formação continuada para 6.000
profissionais da educação, na perspectiva da
educação inclusiva, para atuar nas unidades
escolares, no Atendimento Educacional
Especializado, e nos Centros de Ensino
Especial. (SEDF)

18101

6.000

UNID

4

Ofertar cursos, em conformidade com a Lei
de Gestão Democrática, a 100% das equipes
gestoras que atuam nas unidades escolares
da Rede Pública de Ensino e nas instituições
conveniadas, conforme preconizado no
inciso III do artigo 38 da Lei nº 4.751, de 7 de
fevereiro de 2012. (SEDF)

18101

100

5

Aperfeiçoar modelo de mediação de conflitos
no ambiente de trabalho. (SEDF) (Item
excluído, conforme Decreto nº 39461/2018
de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

6

Criar manual específico de gestão dos
profissionais da educação, com informações
relacionadas às normas, aos procedimentos
e aos instrumentos aplicáveis à gestão de
pessoas no âmbito da SEDF. (SEDF)

Nº
META

6221

3

7

Promover ações, junto à sociedade, voltadas
a evidenciar e propagar a importância social
dos professores e dos demais profissionais
da educação. (SEDF)

6221

3

8

Instituir, até 2018, a modulação de
profissionais para atuar nos níveis
intermediário e central da Secretaria. (SEDF)

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

% de
Alcance
Total
(D/A)

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

2.203

4153

6020

825
1

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

100

50

21

100

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

20

40

X

xx

xx

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

5

50

100

100

1

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

5

15

60

100

1

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

10

50

50

100

1

FORMA DE
APURAÇÃO

1,37

1

1 - Prover recursos tecnológicos destinados a auxiliar o processo de gestão de pessoas, e garantir o acesso às tecnologias e aos conteúdos favorecedores do desenvolvimento do
corpo docente e discente. (SEDF)

2016
A execução da meta está focada no desenvolvimento de sistema de gestão que apresente eficiência e eficácia em resposta as necessidades de gestão de pessoas. Tal sistema
envolve diversos atores na SEEDF com suas especificidades e peculiaridades. O desafio engloba a maturidade e qualidade da informação para obtenção de êxito na proposta, assim como a
capacidade de desenvolvimento de sistemas da área de tecnologia. As funcionalidades atendidas pelo sistema contemplam: modulação de pessoas (carreira magistério), folha de ponto, programa
anual de férias – emissão (PAF), ficha cadastral (dados pessoais), concessão de benefícios relacionados a gestão de pessoas.
2017
As funcionalidades atendidas pelo sistema aprimorado contemplam: folha de ponto, ficha cadastral (dados pessoais), concessão de benefícios relacionados a gestão de pessoas,
remanejamento (carreira do magistério público), melhorias na modulação de pessoas (carreira magistério público) e melhorias estruturais no sistema. A funcionalidade de programa anual de férias
– emissão (PAF) foi retirada do sistema em decorrência da implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações.
2018
As funcionalidades que contemplam folha de ponto, ficha cadastral (dados pessoais), concessão de benefícios relacionados a gestão de pessoas, remanejamento (carreira do magistério
público) foram atendidas no Sistema de Gestão de Pessoas-SIGEP. O sistema teve reestruturada a modulação da carreira magistério público, com o objetivo de absorver as rotinas relacionadas ao
contrato temporário de professores. Essa reestruturação também visou o atendimento da modulação das demais áreas de atuação da educação, tais como coordenadores, vigilantes, apoio
administrativo, etc.
2019 Foram desenvolvidas as funcionalidades para atender módulo para gestão dos Contratos Temporários, definidos como prioridade pela área de negócio dentro da
SEEDF para substituição de sistema legado (GESPRO). Não houve tempo hábil para testar e homologar funcionalidades da Carreira Assistência Educacional.

2 - Garantir a formação continuada de 100% dos profissionais da educação que atuam nas unidades de internação. (SEDF)
2016
Vários cursos ofertados em 2016 atenderam aos profissionais da educação que atuam nas unidades de internação. Porém, o curso "Institucionalização da Educação do Sistema
Prisional" teve o público-alvo voltado prioritariamente para coordenador intermediário de educação do sistema prisional, equipe gestora, orientador educacional, professores e demais profissionais
da educação do Centro Educacional. 01 de Brasília. Nesse curso se inscreveram 15 profissionais e foram certificados 11 deles.
Considera-se esta meta parcialmente atendida em 2016, haja vista que não foram desenvolvidos mais programas de formação específicos para os profissionais do sistema prisional
e ainda, que não há profissional especializado para ofertar formação continuada para esse público.

2017
A SEEDF possui a proposta abaixo destinada a profissionais da educação que atuam com estudantes que cumprem medida socioeducativa. Além de propor que os demais cursos
ofertados pela EAPE, incluíssem um módulo estruturante com foco nas “adolescências”, Diversidades e Garantias de Direitos.

Temáticas

Escolarização na Socioeducação

Módulos Estruturantes

Eixos de Conteúdo

Prováveis Parceria

O Sistema Socioeducativo no Distrito Federal.

SECRIANÇA/ TJDFT

A escola como instrumento de promoção e garantia de direitos no sistema socioeducativo.

SEEDF e PROEDUC

O desafio da rede do Distrito Federal e dos seus profissionais diante das medidas socioeducativas

UNB/SECRIANÇA/?SEEDF

A organização do trabalho pedagógico na socioeducação: planejamento, ciclos, projetos e avaliação.

UNB e SEEDF

Adolescência como fenômeno social

ADOLESCENTRO
UNB

O Sistema de Garantia de Direitos e a Educação

SECRIANÇA

Educação em Direitos Humanos e a prática pedagógica
Diversidade e a prática pedagógica.
A escola e o trabalho em Rede

UNB

Apesar da iniciativa não houve oferta de cursos de formação continuada voltados aos profissionais da educação que atuam nas unidades de internação em 2017, uma vez que
ainda não havia sido selecionado profissional para atuar na EAPE com formação na área para ministrar esses cursos.
2018

Em 2018 foram realizados dois processos seletivos para cadastro reserva de formador, considerando levantamento prévio das necessidades e prioridades de formação continuada da
SEEDF (Edital n° 10, de 13/03/18, publicado no DODF n° 50, de 14/03/18, página 42; Edital n° 34, de 27/07/18, publicado no DODF nº 143, de 30/07/18, página 71). Houve dois candidatos
inscritos e selecionados para atuar como formador na área de sistema prisional, porém na situação de cadastro reserva, aguardando convocação.
2019 Com o objetivo principal de favorecer a formação continuada dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos que atuam nas unidades de internação, foi ofertada uma
formação que se destinou, prioritariamente, aos professores regentes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), lotados no CED 01 de Brasília nas prisões do DF, na regência ou
coordenação pedagógica, orientação educacional, gestão e ainda, para os professores que participaram do Projeto de Remissão de pena. O objetivo da ação de formação foi
ampliar o conhecimento teórico-prático relativo à EJA nas prisões, e assim favorecer novas estratégias de aprendizagem na perspectiva do Currículo em Movimento do DF e em
consonância com as Diretrizes da EJA. Além desse curso, foi ofertado o curso Repensando as Relações Étinicos-Raciais na Escola CED São Sebastião/ Unidade de Internação do
Socioeducativo. Total de vagas ofertadas os dois cursos: 100
Atualmente, existem 90 professores no sistema prisional, sendo: 76 efetivos (65 na EJA e 11 na remissão de pena) e 14 contratos temporários. Diante disso, e considerando o
total de 100 vagas ofertadas em cursos que contemplam também esse público, optamos por registrar nesse PPA que a meta foi integralmente cumprida.
3 - Realizar formação continuada para 6.000 profissionais da educação, na perspectiva da educação inclusiva, para atuar nas unidades escolares, no Atendimento Educacional
Especializado, e nos Centros de Ensino Especial. (SEDF)
2016
Foram ofertados diversos cursos com o objetivo principal de contribuir com a valorização e formação integral e continuada do profissional da educação, ampliando seus
conhecimentos no que se refere às temáticas da educação inclusiva, entre eles: A deficiência intelectual na educação inclusiva: reflexões sobre o fazer pedagógico; A atuação do psicólogo escolar
no SEAA; Desenvolvimento, aprendizagens e os transtornos funcionais específicos; Meio ambiente no ensino especial: confecção e manuseio de hortas orgânicas; Pesquisa em práticas
pedagógicas na educação inclusiva; Práticas pedagógicas para o AEE; Práticas de letramento em matemática e em língua materna para estudantes com deficiência; Conhecendo o transtorno do
espectro autista.
Importante formação de parcerias com o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS e o Centro de Ensino Especial de
Deficientes Visuais – CEEDV: resultou nos cursos: Educação de surdos: práticas e perspectivas; Libras (básico, intermediário, avançado, para intérprete); Ensino de língua portuguesa como
segunda língua para estudantes surdos; Sorobã; Vivência e convivência com estudantes com deficiência visual; Avaliação funcional da visão; Orientação e mobilidade.
Também houve parceria com outros setores da SEEDF: SUBEB (Atendimento educacional especializado para alunos com altas habilidades; Formação de professores regentes de
classes especiais de TGD e TEA), Oficinas Pedagógicas nas Coordenações Regionais de Ensino - CREs (Método Teacch: tratamento e educação para autistas).
A Secretaria de Estado de Cultura desenvolveu o curso “Prática e vivência dos aspectos relevantes da pintura”.
Esta meta foi atingida, pois foram inscritos 2.203 profissionais e certificados 1.557, uma média de 25% se considerado que o objetivo é formar 6.000 profissionais da educação até
2019, na perspectiva da educação inclusiva, para atuar nas unidades escolares, no atendimento educacional especializado e nos centros de ensino especial.
2017
A SEEDF por meio da EAPE ofertou 1.100 vagas em oficinas e palestras e 1.950 vagas em cursos voltados aos profissionais da educação que atuam nas unidades escolares, no
Atendimento Educacional Especializado e nos Centros de Ensino Especial. Alguns cursos oferecidos foram: "Atendimento Educacional Especializado", "Conhecendo o Transtorno do Espectro
Autista", "A deficiência intelectual na educação inclusiva: reflexões sobre o fazer pedagógico", "Currículo em Movimento: práticas de letramento em língua materna e em matemática para o
estudante com deficiência", "Práticas Pedagógicas para o Atendimento Educacional Especializado", "Tecnologia Assistiva com ênfase no Atendimento Educacional Especializado", "Transtorno do
Espectro Autista e Educação Infantil".

Também foram ofertados cursos com instituições parceiras, como o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS e o Centro
de Ensino Especial de Deficientes Visuais – CEEDV, tendo em vista contribuir com a valorização e formação continuada do profissional da educação no que se refere às temáticas da educação
inclusiva: Atendimento aos alunos surdos nos anos iniciais – AEE, avaliação funcional da visão e psicopedagógica para estudantes com deficiência visual, educação de surdos: práticas e
perspectivas, ensino de língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, libras básico, libras intermediário, surdocegueira, entre outros.
Além desses cursos, foram realizadas oficinas e palestras envolvendo a temática da educação inclusiva em eventos como o Seminário Distrital de Educação Matemática Bilíngue,
em parceria com a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) e outras instituições do Distrito Federal, e o Seminário do CAS de Educação de Surdos - desafios no processo educacional dos
surdos na educação básica: os aspectos da visualidade na educação matemática de surdos; Uma análise linguística dos enunciados matemáticos; O professor intérprete educacional no contexto
da aula de matemática; Sinal-termo, língua de sinais e glossário bilíngue; entre outros.
2018
Com o objetivo principal de favorecer a educação inclusiva, foram ofertados cursos e outras ações de formação continuada em diversas temáticas, como deficiência intelectual, visual e
auditiva; transtornos gerais do desenvolvimento; transtornos funcionais; tecnologia assistiva; atendimento educacional especializado; altas habilidades; educação precoce; atendimento domiciliar;
outros. Ao longo de 2018, foram oferecidas 1.867 vagas em cursos e ações de formação pela SEEDF e em parceria com instituições como o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação
e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS e o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais – CEED.
2019 –
Foram ofertados cursos e outras ações de formação continuada alinhados ao Currículo em Movimento e às Orientações Pedagógicas da Educação Especial. O principal objetivo
dessas ações foi compreender e ressignificar a organização do trabalho pedagógico na garantia do acesso, da permanência e dos processos de aprendizagens dos estudantes da
SEEDF na perspectiva da inclusão escolar. Total de vagas em 2019: 2.231. Áreas: deficiências intelectual, visual e auditiva; transtorno do espectro autista; transtornos funcionais
específicos; atendimento educacional especializado; altas habilidades, adequação curricular, entre outros. A SEEDF ofertou também cursos em parceria com o Centro de
Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais (CEEDV). Houve ainda a criação do
curso "O Brincar e o Ensino Estruturado no Autismo", que promoveu práticas pedagógicas lúdicas e inclusivas por meio de produção de materiais concretos, ensino estruturado,
práticas criativas, jogos e brincadeiras.
4 - Ofertar cursos, em conformidade com a Lei de Gestão Democrática, a 100% das equipes gestoras que atuam nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino e nas instituições
conveniadas, conforme preconizado no inciso III do artigo 38 da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012. (SEDF)

2016
Em 2015, foi oferecido o curso “Gestão Escolar Democrática: das políticas públicas ao projeto político-pedagógico da escola”, que teve duas edições, uma no primeiro semestre e
outra no segundo. Esta qualificação dos diretores e dos vice-diretores escolares aconteceu em 6 polos (Plano Piloto, Planaltina, Sobradinho, Samambaia, São Sebastião, Paranoá) totalizando 20
turmas em cada edição. O objetivo do curso, que teve carga horária de 180 horas, foi formar gestores escolares para a compreensão das políticas públicas da gestão democrática e dos
fundamentos teórico-metodológicos que embasam a organização do trabalho escolar, com a perspectiva de melhoria da qualidade da educação básica pública do Distrito Federal. A primeira
edição, que aconteceu de 7 de abril a 13 de agosto, ofereceu 600 vagas, das quais 463 foram preenchidas por diretores e vice-diretores. Desse universo, houve 302 cursistas habilitados, o que
representa 65%. A segunda edição, que aconteceu de 20 de agosto de 2015 a 10 de março de 2016, ofertou 660 vagas, das quais 388 foram preenchidas pelo mesmo tipo de público que se
inscreveu na primeira edição, dos quais 246 foram habilitados (63%).

Em 2016, portanto, não foi ofertado este curso, haja vista que a grande maioria do público-alvo participou das edições de 2015 e parte de 2016. Em janeiro deste ano, 2017,
tomaram posse os gestores escolares eleitos no processo eleitoral que aconteceu em novembro de 2016. Assim, outro curso está sendo preparado neste primeiro semestre de 2017 para atender
aos dirigentes que se elegeram no ano passado.
Dessa forma, consideramos que a meta foi atendida, uma vez que o curso foi ofertado a todos os gestores em 2015 e 2016.
2017
Em 2017, o curso "Gestão Escolar Democrática: garantia do direito às aprendizagens" foi ofertado de junho a dezembro para gestores eleitos e reeleitos dos Centros Educacionais,
Centros de Ensino Médio e Escolas Técnicas, totalizando 202 (duzentas e duas) vagas. Em 2018, o mesmo curso será ofertado para gestores eleitos e reeleitos de Centros de Ensino Fundamental
e Escolas Classe.
2018
No primeiro semestre de 2018, foram ofertadas 296 vagas para os gestores dos centros de ensino fundamental. As vagas foram ofertadas com base no número de formadores disponíveis
na EAPE no início de 2018, no caso três. Título do curso: Gestão Escolar Democrática: garantia das aprendizagens - 2ª edição, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da Gestão Escolar
Democrática, com vistas à educação de qualidade social, considerando os aspectos políticos, administrativos, financeiros, pedagógicos, culturais e sociais da educação pública do DF, conforme
preconiza o artigo 60 da Lei 4.751/2012 (Lei de Gestão Democrática). O curso foi desenvolvido com base em cinco módulos: I - políticas públicas para a educação básica e gestão democrática; II dimensão político-pedagógica da gestão democrática: a organização do trabalho escolar e o projeto político-pedagógico; III - planejamento curricular; IV - avaliação educacional; V - a dimensão
administrativa, financeira e de pessoas da gestão escolar democrática. Cada módulo coincidiu com o título do texto básico de cada temática, à exceção do último, intitulado “Modelo de
Financiamento da Educação Básica Pública do Distrito Federal”.
Ressalta-se que 1.358 (diretores e vice-diretores) foram eleitos, ou seja, as eleições aconteceram em 664 escolas. Em 2017, foram ofertadas 204 vagas (somente para gestores de centros
educacionais, centros de ensino médio e centro de educação profissional). Em 2018, conforme já destacado acima, 296 vagas foram ofertadas.
2019 O curso de Gestão Escolar Democrática, oferecido no ano de 2019, foi organizado de acordo com o projeto Aprender Sem Parar, que tem um Percurso Formativo Comum (PFC)
e Percursos Formativos Individuais (PFI). Seu objetivo foi contribuir para o fortalecimento da Gestão Escolar Democrática, com vistas à educação de qualidade, à justiça social, à
sustentabilidade e aos direitos humanos, considerando os aspectos políticos, administrativos, financeiros, pedagógicos, culturais e sociais da educação pública do DF. Tendo em
vista as especificidades desse curso ao longo da implementação do presente PPA, são necessários os seguintes esclarecimentos:
1. A SEEDF, de 2016 a 2019, ofertou 1.524 vagas em curso de gestão escolar, distribuídos da seguinte forma ao longo desse período: 330 em 2016; 204 em 2017; 296 em 2018;
624 em 2019.
2. O total de 1.524 vagas ofertadas, do ponto de vista quantitativo, ultrapassa a meta, uma vez que foi considerado para efeito de cálculo o total de 1.358 gestores escolares
eleitos no pleito de novembro de 2016. Ou seja, nesse caso, ter-se-ia 96 vagas a mais, o que resultaria em termos percentuais, para efeito de cumprimento da meta, a 107%. No
entanto, as 330 vagas ofertadas em 2016 não foram exclusivamente para gestores escolares eleitos com base na Lei de Gestão Democrática (Lei 4.751/2012), e sim abertas para
todos os profissionais da educação da rede pública de ensino.
3. Caso as vagas ofertadas consideradas sejam apenas as disponibilizadas, exclusivamente, para gestores escolares eleitos de acordo com a Lei 4.751/2012 , ter-se-á um o total
de 1.196, o que corresponderia em termos percentuais, para efeito de cumprimento da meta, a 82,77%.

Tendo em vista que todas as vagas disponibilizadas no período de vigência desse PPA poderiam ter sido ocupadas por gestores escolares, inclusive no ano de 2016, optamos por
considerar o quantitativo de 1.524 vagas. Portanto, a meta 4 foi cumprida integralmente. Na verdade, a meta foi superada, já que a SEEDF ofereceu, coforme já registrado, 96
vagas a mais do que o quantitativo previsto.
5 - Aperfeiçoar modelo de mediação de conflitos no ambiente de trabalho. (SEDF) (Item excluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)
2016
Até outubro de 2015 a mediação de conflitos na Secretaria de Educação era realizada sob o olhar da extinta Coordenação de Procedimentos Disciplinares e tinha o foco voltado
para as ações de caráter correicionais. A partir da criação da Gerência de Mediação de Conflitos subordinada à Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor a mediação de conflitos foi
aprimorada com o objetivo de superação de conflitos antes mesmo da apuração disciplinar.
A GMEC passa a atuar independente da correição, aprimorando seus procedimentos e estabelecendo parcerias com outros órgãos do GDF como a Controladoria Geral do DF, a
Defensoria Pública, o MPDFT e a UnB visando à capacitação da equipe por meio da participação nos cursos de “mediação de conflitos nas escolas”, “Mediação Comunitária” e aprofundamento da
discussão acerca da mediação. Como procedimento de avaliação foi adotado um modelo de pesquisa de satisfação dos servidores atendidos buscando a melhoria dos serviços oferecidos. Como
parte da implementação do modelo de mediação foram realizadas as apresentações dos serviços oferecidos pela GMEC a setores da SUGEP além das CREs de Samambaia, Gama, Plano Piloto,
Sobradinho e Recanto das Emas. O trabalho de apresentação da Gerência, bem como de iniciação dos princípios da mediação terão continuidade ao longo do ano de 2017 com o encontro das
experiências de mediação da Rede Pública de Ensino previsto para o primeiro semestre.
2017
Quadro demonstrativo dos procedimentos de mediação realizados durante o ano de 2017.

Procedimento

RESULTADO

TOTAL

Acolhimentos Satisfatórios

31

Mesa de Mediação Frutífera (consenso/gestão)

66

Mediação Infrutífera

01

Mediação Impedida pelo teor do caso

12

Involuntariedade (Uma ou mais partes, não
44
concordou em participar da Mesa de Mediação)
Casos Finalizados

154

Outras ações desenvolvidas pela Gerência de Mediação, durante o ano:
1º Encontro das Práticas de Mediação no Âmbito da SEEDF: Oficina com a participação de 80 servidores da SEEDF interessados no tema Mediação de Conflitos – 25 mai/2017.

2º Encontro das Práticas de Mediação no Âmbito da SEEDF: Mesa-redonda com cerca de 80 servidores da SEEDF e alguns convidados da SEEDF, SES, SSP e MPDFT,
mediadores e interessados no tema – 22 set/2017.
Visitas as 14 CRE para apresentação do trabalho desenvolvido pela GMEC e levantamento das demandas relacionadas a situações mais comuns de conflitos entre servidores e
demais agentes públicos – abr/mai/jun/2017.
Reunião com a Corregedoria da Educação para alinhamento de ações – mar/out/2017.
Reunião com a Ouvidoria para apresentação do trabalho da GMEC e alinhamento de ações – abr/2017.
Encontro técnico com Controladoria Geral do DF para ratificação das ações em desenvolvimento na GMEC – mar/2017.
Encontro técnico com Mediador do TJDFT sobre o tema: Mediação Comunitária - abr/2017.
Encontro técnico com Mediadora da Defensoria Pública sobre o tema Comunicação Não Violenta – jul/2017.
Roda de conversa sobre Pedagogia Sistêmica e Constelação Familiar – ago/2017.
Acolhimento de profissionais do SSPDF, PGDF para compartilhamento do trabalho de Mediação de Conflitos da SEEDF – set/2017.
6 - Criar manual específico de gestão dos profissionais da educação, com informações relacionadas às normas, aos procedimentos e aos instrumentos aplicáveis à gestão de pessoas
no âmbito da SEDF. (SEDF)
2016
Durante o ano de 2016 a Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP iniciou um levantamento de todas as suas atribuições regimentais. Assim pode preparar uma minuta de
regimento para compor o Regimento Interno da SEEDF. Paralelamente vem utilizando o levantamento para auxiliar na elaboração do texto final do manual de gestão a ser publicado e distribuído
na SEEDF.

2017
Durante o ano de 2017 foi realizado mapeamento das ações/demandas dos diversos setores da SEEDF, culminando com a elaboração de documento denominado “Portfólio de
Projetos Estratégicos da Subsecretaria de Gestão de Pessoas”. Como decorrência, foi empossada servidora ocupante do cargo Analista de Gestão Educacional - Administração, cuja atividade
estará centrada no desenvolvimento de ações de planejamento estratégico, a partir do referido documento.
2018
Durante 2018 foram feitos fóruns de gestão de pessoas com cunho de padronizar os procedimentos da gestão de pessoas. A partir daí foi lançado o Manual de Procedimentos
Administrativos para os servidores da SEEDF. Processo SEI 00080-00201987/2018-27.

2019 Conforme relatado no ano de 2018 a Secretaria de Estado de Educação do DF lançou o MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS para os servidores da SEEDF,
conforme se verifica no Processo SEI n. 00080-00201987/2018-27, cumprindo integralmente a presente meta.
7 - Promover ações, junto à sociedade, voltadas a evidenciar e propagar a importância social dos professores e dos demais profissionais da educação. (SEDF)
2016
Foi criada a Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER, na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, voltada à promoção do bem-estar e da qualidade de vida no
trabalho. Suas gerências são responsáveis por sistematizar informações destinadas à melhoria da gestão de pessoas; acompanhar os servidores em situação funcional específica (readaptados,
pessoas com deficiência, disciplinas extintas, terceirizados e contratos temporários) de modo a promover sua integração ao trabalho e promover procedimentos de mediação a servidores
envolvidos em situação de conflito no ambiente de trabalho.
Foi realizada, em articulação com a Comunicação Institucional e Interação Social do Governo do Distrito Federal, a veiculação de propagandas destinadas a informar à sociedade,
as ações desenvolvidas pela Secretaria e, sobretudo, realçar a importância dos profissionais da educação para o sucesso da educação pública do Distrito Federal.
Foi realizada uma campanha junto à população voltada à valorização e ao incentivo ao ingresso nas carreiras da educação pública efetuada pela instituição responsável pela
realização do Concurso Público 2016. Buscou-se, com esta campanha e com os demais espaços na mídia televisiva, de rádio e na Web, ressaltar a importância dos profissionais da Carreira
Magistério, bem como dos profissionais de 11 especialidades da Carreira Assistência à Educação, cuja última seleção pública foi há mais de 7 anos.
2017
Realizada, em 2017, campanha publicitária de volta às aulas, nos meios de comunicação com maior audiência em Brasília, ressaltando o êxito dos estudantes, professores e
responsáveis pelo ingresso na Universidade de Brasília – UNB. Adicionalmente, outras ações, no âmbito interno desta Secretaria, foram conduzidas no sentido de estimular a autoestima e
motivação dos profissionais da educação, sendo: implementação do Projeto SER-VIR com a oferta gratuita de atividades físicas, culturais e artísticas; evento Mês do Servidor, com o slogan
#SOUEDUCADOR, com diversas atividades voltadas para a valorização do servidor, abrangendo como público alvo todos os profissionais da educação, com abordagem de temas voltados a
qualidade de vida no trabalho, cuidados com a saúde do servidor, além de exposição de trabalhos artísticos e culturais dos servidores; atividades voltadas à valorização e reconhecimento da
servidora da Secretaria de Educação, com o tema: Mulheres Educadoras; implementada a política de reintegração e valorização da atuação dos professores readaptados por meio da publicação
das Portarias nº 12, de 13/01/2017 e 13, de 17/01/2017; e, ações de mediação de conflitos, deixando de ser ação de caráter correcional e oportunizando ao servidor encontros para o
gerenciamento dos aspectos emocionais, no âmbito laboral, com vistas a facilitar a resolução dos conflitos, propiciar a melhoria das relações, no ambiente de trabalho e, a promoção de saúde
integral dos profissionais da educação.
2018
Em 2018, com o objetivo de estimular a autoestima e motivação dos profissionais da educação, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do Projeto SER-VIR com a oferta gratuita
de atividades físicas, culturais e artísticas; II Ciclo de Palestras no Mês das Mulheres Educadoras; Programa de Educação Financeira; Programa de Orientação para a Aposentadoria; Projeto Piloto
de Ativação Corporal; Projeto Piloto Cuidar de quem Educa; Fórum de Gestão de Pessoas; Palestras sobre a Saúde Mental Matern e Fórum de PCDs. Além disso foi lançado o Caderno de Ações
visando a política de valorização, promoção de bem estar e qualidade de vida no trabalho 2019/2022 e diversas atividades voltadas para a valorização do servidor, abrangendo como público alvo
todos os profissionais da educação, com abordagem de temas voltados a qualidade de vida no trabalho de acordo com a Portaria nº 287 de 26/09/2018.
2019 Em 2019, com o objetivo de estimular a autoestima e motivação dos profissionais da educação, foram realizadas as seguintes ações: ampliação do Projeto Ser-Vir, ofertando
gratuitamente atividades físicas, lúdicas, culturais e artísticas aos profissionais da SEEDF; palestra: Um Novo Olhar sobre a Gestão de Pessoas – Cuidar para Acolher, Valorizar e
Fortalecer; III Ciclo de Palestras no Mês das Mulheres Educadoras, que buscou contemplar momentos de formação, de desenvolvimento, de valorização e de resgate da

importância social de ser educadora, com vivências e temas relacionados às Mulheres e o Bem-Estar Integral; Programa de Orientação para Aposentadoria – POA – onde foram
abordados temos como “Neuróbica: a importância de exercitar o cérebro”, entre outros, também foi iniciada a elaboração de uma cartilha destinada ao público que já pode se
aposentar dentro dos próximos 5 anos sobre bem-estar e qualidade de vida no trabalho – atividade física e nutrição; Ampliação do Projeto SER-VIR que tem como premissa o
estímulo à prática de atividades físicas e lúdicas como fator desestressor para os profissionais da Educação; Projeto Ativação Corporal em fase de consolidação; Projeto BemEstar Vocal para os servidores como fator desestressos por meio da música; Programa de Prevenção aos Riscos Psicossociais em parceira com a SUBSAUDE, no formato de 6
oficinas/rodas de conversas com temas como identidade profissional, estresse, depressão, burnout, dentre outros; Palestra de cuidado com a audição; com destaque para a
Realização do I Seminário Nacional sobre Bem Estar e Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação, que contou com a participação de mais de 600 gestores das
unidades escolares, intermediárias e centrais da SEEDF, trazendo profissionais que se destacam no cenário nacional por trabalhos que tiveram reconhecimento sobre o assunto.
8 - Instituir, até 2018, a modulação de profissionais para atuar nos níveis intermediário e central da Secretaria. (SEDF)
2016
A modulação do nível intermediário que estabelece critérios de composição e modulação das Coordenações Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino - CREs e de suas
unidades regionais jurisdicionadas, observando os princípios constitucionais de publicidade e igualdade, foi finalizada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 08 de fevereiro de 2017,
por meio da Portaria nº 35. A modulação do nível central encontra-se em fase de estudos.
2017
Foi publicada a Portaria Nº 35, em 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre os critérios referentes à composição e modulação das Coordenações Regionais de Ensino e suas unidades regionais
jurisdicionadas (DODF nº 28, de 08 de fevereiro de 2017). Está em fase de elaboração a Portaria que dispõe sobre a modulação de servidores para atuar no nível Central da Secretaria.
2018
A Portaria de modulação do nível central, publicada em 2017, foi reavaliada e encontra-se, novamente, em fase de elaboração.
2019 Foi publicada a Portaria n. 428, de 2 de dezembro de 2019, que dispõe sobre critérios de composição e modulação das Unidades Administrativas de nível central da estrutura
orgânica e hierárquica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e dá outras providências.
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Justificativas 2016
Indicador 1509 – Diversos cursos foram ofertados em 2016 prepararam o profissional para atuar em escolas de educação integral. Alguns, entretanto, têm público-alvo voltado prioritariamente
para esses profissionais, tais como “Reeditor Ambiental” e “estratégias pedagógicas para a construção de escolas sustentáveis”, que contabilizam 46 inscritos e 37 habilitados. Entretanto, em
função do sistema atualmente adotado pela EAPE para a inscrição nos cursos, não há como precisar o quantitativo de profissionais da educação inscritos, que de fato atuam em escolas de
educação integral.
Indicador 1510 - O índice foi superado em razão de a gestão ter priorizado os professores, dado a criticidade do sistema e a ampla dedicação da equipe envolvida.

Justificativas 2017
Indicador 1509 - O EAPE oferece diversos cursos que preparam o profissional da educação para atuar em escolas de educação integral. Entretanto, o índice alcançado reporta-se ao curso
"Formação de professores das Escolas Parque", ofertado exclusivamente para professores da SEEDF em exercício nas Escolas Parque que atendem as Unidades de Ensino que oferecem o
regime integral, vinculadas à CREPPC.
Indicador 1510 - índice alcançado devido à inclusão do Remanejamento de Professores no Sistema.

Justificativas 2018
Indicador 1509 - Foram ofertados cursos e também oficinas de formação continuada cuja proposta pedagógica dispensa um olhar mais direcionado para a educação integral, entre eles: Oficinas:
Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil; Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Iniciais; Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Finais; Cursos: Educação
Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Alternativas Pedagógicas.
Indicador 1510 - Foram desenvolvidas as funcionalidades para atender a Carreira Assistência (Quadro de Carência/Modulação). Porém, devido a priorização do desenvolvimento do módulo para
gestão dos Contratos Temporários não tivemos tempo hábil para testar e homologar essas funcionalidades da CAE.

Justificativas 2019
Indicador 1509 - Foram habilitados 2.413 profissionais em cursos de formação continuada para atuar na educação integral. Vale esclarecer que não são cursos específicos para a educação
integral, a saber: O Brincar e a Infância; Proj Educação Com Movimento; Adm de Moodle ; Literatura e Educação; Aprender Sem Parar ; Aprendizagem Híbrida - Tecnologias e Metod. Ativas ; A
arte de contar histórias ; Mala de jogos matemáticos; Rodas de Brincar ; (Re)pensando as relações étnico-raciais na escola ; Pedagogias urbana.
Indicador 1510 - Foram desenvolvidas as funcionalidades para atender módulo para gestão dos Contratos Temporários, definidos como prioridade pela área de negócio (SUGEP) para substituição
de sistema legado (GESPRO). Não houve tempo hábil para testar e homologar funcionalidades da CAE.
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
Orientações constam no item 5.1.4 das Instruções (limitado a 10 linhas por ação não orçamentária)
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IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM.
ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

ATÉ 2019 (%)
2016

6221

3

1

Produção de trabalhos científicos e didáticopedagógicos para fortalecer e ampliar as
ações de formação continuada da EAPE, de
modo a embasar práticas pedagógicas que
auxiliem nas aprendizagens dos estudantes.
(SEDF)

Foram criados grupos de trabalho com o intuito de desenvolver a pesquisa
como princípio formativo na EAPE. Por ter várias etapas, os grupos estão
ainda em fase de produção. Entretanto, houve publicação de artigos de
alguns formadores da EAPE na Revista Com Censo, 4ª edição regular,
publicada em novembro de 2016, que tratou especificamente do tema
"Diversidade e práticas educativas".

18101

90

100

A fim de fortalecer as ações didático-pedagógicas foram ofertados cursos
voltados para essa temática como: Construindo a pesquisa no espaço
escolar com 49 inscritos; Grupo de pesquisa "Intertextualidades: literatura e
outras linguagens" com 11 inscritos; A preparação de artigos científicos e
seminários temáticos sobre Ética - 40 inscritos; Grupo de pesquisa
"Educação étnico-racial: a implementação das leis 10.639/03 e 11.645 nas
escolas públicas do DF" com 38 inscritos.
Assim, considerando que trabalhos estão em andamento e outros foram
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publicados, pode-se afirmar que a meta foi 50% atingida.
2017
Nesse ano, deu-se continuidade à parceria EAPE-SUPLAV com publicação
de artigos de formadores do EAPE no volume 4, n. 3, da Revista Com
Censo, publicada em junho de 2017, com a temática "Ludicidade e
Educação: 30 anos de Oficinas Pedagógicas". No segundo semestre, teve
início a preparação de outra edição, com a temática voltada para o ensino
especial, a ser lançada no primeiro semestre de 2018.
A fim de fortalecer as ações didático-pedagógicas, foi ofertado o curso
"Grupo de pesquisa: Construindo projetos na perspectiva dos letramentos
artísticos e científicos", cujo objetivo foi contribuir para a construção de
projetos interventivos nas escolas da SEEDF. Considera-se a meta 70%
atingida
2018
Alguns cursos produzem seus próprios módulos, como o curso de Gestão
Escolar Democrática. Além disso, foram também produzidos 35 videoaulas,
que seguiram as etapas de elaboração de roteiro, captação, edição e
finalização de áudio e vídeo e suas respectivas publicações. Todo esse
material proporcionou apoio técnico-pedagógico aos professores/formadores
nos cursos ofertados por esta Pasta e nos cursos ministrados em articulação
com instituições parceiras. Outra ação que teve continuidade em 2018 foi a
oferta do curso "O projeto de pesquisa: a escrita científica na educação",
cujo objetivo foi desenvolver as habilidades dos professores para a
construção de projetos de pesquisa no espaço da educação básica, na
perspectiva do Currículo em Movimento.
2019 -

A SEEDF realizou a seleção de professores da rede
pública de ensino (Edital n. 09, de 8/03/2019, DODF n.
47, de 13/03/2019 ), para a equipe de produção de
material didático para os estudantes da educação
básica. Vale registrar que tal produção de material
didático já estava prevista na Portaria n. 503 de 2017.
Pode-se afirmar que essa iniciativa foi de fundamental
importância para o cumprimento dessa ação não

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM.
ATÉ 2019 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

orçamentária, uma vez que, de junho a dezembro de
2019, foram produzidos materiais didáticos para
estudantes de altíssima qualidade, dentre os quais:
Cadernos das Aprendizagens 5º ano (Matemática e
Ciências da Natureza); Cadernos das Aprendizagens 9º
ano
(Português,
Natureza);
Cadernos
das
Aprendizagens
1ª
série
ensino
médio
(Português, Matemática e Ciências da Natureza);
Cadernos das Aprendizagens 3ª série ensino médio
(Português, Matemática e Ciências da Natureza)
Tendo em vista a centralidade dessa iniciativa, a SEEDF
pretende fortalecer o setor de produção de material
didático e também a pesquisa na nos próximos anos.
Em relação à pesquisa, vale esclarecer que a SEEDF
iniciou a elaboração de documento definidor e
norteador das quatro dimensões de pesquisa que
constam nas Portarias n. 503/2017 e n.11/2019, a
saber: a) pesquisa a respeito das temáticas de
formação continuada; b) pesquisa sobre políticas
públicas no âmbito da educação básica; c) pesquisa
como princípio formativo; d) pesquisa sobre os
desafios da educação pública no Distrito Federal.
Importante destacar ainda que a SEEDF:
a) produziu dois livros da coleção Educação, Formação
Continuada e Pesquisa no Distrito Federal: Aprender
Sem Parar: formação continuada, pesquisa e avaliação
no DF. (volume 1); Formação continuada no DF:
saberes e praticas . (volume 2)
b) publicou a edição numero 1 da Revista In-Formação.
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2016
A SUGEP acompanha todas as nomeações de servidores efetivos da
Secretaria. O registro de 50% se dá tendo em vista que não há
acompanhamento da contratação de profissionais terceirizados.
2017

6221

3

2

Acompanhamento da contratação de
profissionais da educação em todas as áreas
da SEDF. (SEDF)

18101

100

100

A SEEDF por meio da SUGEP faz o acompanhamento das necessidades de
pessoal das Carreiras Magistério Público e Carreira Assistência à Educação,
solicitando quando for o caso, a nomeação de professores efetivos junto à
SEPLAG. Ofertado ainda, o curso Gestão Escolar Democrática: garantia das
aprendizagens, destinado exclusivamente aos gestores das unidades
escolares. Em 2017, o curso foi ofertado para 204 diretores e vice-diretores
dos Centros de Ensino Médio, Centros Educacionais e Centros de Educação
Profissional. Nomeados 292 professores no ano de 2017. Realizado,
concurso público para provimento de 2.000 vagas para o cargo de professor.
Foi realizado, ainda, concurso público para provimento de 900 vagas de
profissionais da carreira administrativa, das quais 810 para os cargos de
técnico e monitor de gestão educacional e 90 para os de analista de gestão
educacional.
2018
Foram nomeados 1.404 Professores de Educação Básica e 445 servidores
da Carreira Asssitência à Educação. Além disso foi realizado o
monitoramento sistemático e periódico das carências dando o suporte
necessários às CRE evitando a falta de professores em regência de classe.
2019 -

Foram nomeados, em 2019, 280 Técnicos de Gestão
Educacional, 411 Pedagogos – Orientadores
Educacionais e 224 Professores de Educação Básica.
Além de dar continuidade ao monitoramento
sistemático e periódico das carências dando o suporte
necessários às CRE evitando a falta de professores em
regência de classe.
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2016

Os cursos ofertados pela EAPE com a temática de Direitos Humanos e
Diversidade, tiveram como objetivo, favorecer a troca de informações e o
debate. Ao longo do ano, ocorreram 19 cursos que contaram com a
participação 1.030 profissionais da educação.
Dessa forma, considera-se a meta cumprida para o ano de 2016, uma vez
que os dados apresentados se encontram dentro da média para os cursos
ofertados anualmente com essas temáticas na EAPE.
2017
A SEEDF, por meio do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de
Educação (EAPE) ofertou, ao longo do ano de 2017, aproximadamente 30
cursos regulares de formação continuada voltados para a temática Direitos
Humanos e Diversidade, totalizando cerca de 1.600 vagas. Assim,
considera-se a meta cumprida
2018

6221

3

3

Promoção de cursos regulares na EAPE de
formação continuada nas temáticas de
Direitos Humanos e Diversidade. (SEDF)

18101

100

100

Assim como nos anos anteriores, em 2018 o respeito aos direitos humanos e
a valorização da diversidade estiveram presentes na formação continuada
dos profissionais da educação. Nesse sentido, ao longo do ano, foram
ofertadas 1.918 vagas voltadas para essa temática, em 26 cursos.
Outra ação de grande relevância foi a I Bienal da Ludicidade, que teve como
tema a “Diversidade: vivências no brincar” e cujo intuito foi promover debates
e reflexões acerca do reconhecimento e da valorização da diversidade e das
formas lúdicas, criativas e autoexpressivas de se trabalhar esse tema na
escola. O evento contou com palestras, rodas de conversa, oficinas,
espetáculos, apresentações culturais e vivências lúdicas variadas e ofertou
cerca de 2.500 vagas.
2019 -

Foram ofertadas 1.164 vagas em cursos que atendem
de forma direta e indireta a temática dessa ação não
orçamentária, distribuídas em 19 cursos/oficinas. Na
verdade, as ações de formação abordaram os eixos
transversais do Currículo em Movimento (Educação
para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade;
Educação em e para os Direitos Humanos, Educação
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para Cidadania) como um todo. Nesse sentido, deu-se
ênfase a discussões acerca de uma sociedade mais
humanitária e equânime, principalmente em tempos
em que a escola é vista sob o prisma da violência, em
que a desarmonia das interrelações fere e subjulga a
possibilidade de uma educação cidadã e de qualidade.

2016
Com relação a Rede Certific, está ocorrendo desde 2015 tratativas entre a
Diretoria de Educação Profissional/SEEDF e o Instituto Federal de Brasília IFB visando atender aos professores que precisam legalizar suas
habilitações junto à SEEDF. O IFB está estudando a possibilidade de
viabilização desta oferta, pois existe somente em outros Estados. A Diretoria
de Educação Profissional está aguardando os relatórios de atividades do 1º e
2º semestre de 2016, bem como o cumprimento dos encaminhamentos feitos
nas reuniões ocorridas nos dias 25/01/2017 e 16/03/2017 da diretoria com a
pró-reitoria do IFB.
2017

6221

3

4

Acompanhamento de programas federais e
locais de formação técnica da Educação
Profissional e rede CERTIFIC. (SEDF)

A SEEDF está em tratativas com o IFB que, por sua vez, está em processo
de atualização da sua legislação em âmbito interno.

18101

100

100

A SEEDF está realizando o levantamento dos professores que atuam sem
habilitação específica para o componente curricular, bem como mapeamento
da necessidade de certificação. Além disso, a SEEDF, deverá atualizar os
editais, portarias para reconhecimento da certificação da Rede Certific.
2018 - Não houve avanços em relação aos anos anteriores e permanecem
as tratativas com o Instituto Federal de Brasília na proposição de um novo
termo de cooperação.
2019 -

O Termo de Cooperação 19/2014 firmado entre a
SEEDF e o IFB teve fim em 2019. Porém, há em curso a
previsão de renovação do período de vigência da
parceria.
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Promoção de ações continuadas em gestão
da política pública para a educação. (SEDF)
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100
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100
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2016
Realização do curso Gestão Escolar Democrática: das Políticas Públicas ao
Projeto Político Pedagógico da Escola destinado a 1.500 Diretores e ViceDiretores das unidades escolares em atendimento ao previsto na Lei Nº
4.751/2012 - Lei de Gestão Democrática.
Foram ofertadas 297 vagas para o curso “Gestão Escolar: competências
essenciais da equipe gestora das instituições conveniadas e dos CEPIs”.
Com carga horária de 180 horas, teve como público-alvo as equipes
gestoras de instituições conveniadas e dos CEPIs, bem como executores
pedagógicos e financeiros das Coordenações Regionais de Ensino – CREs.
240 professores da Educação Básica aprovados em 16 áreas de
conhecimento do Concurso Público realizado em 2013 foram nomeados no
período.
Contratação de empresa para realização de concurso em 2017, destinado ao
preenchimento de 800 vagas e 1.200 cadastro reserva na Carreira
Magistério Público e 370 vagas e 530 cadastro reserva na Carreira
Assistência à Educação e também, a criação de sistema on-line de
remanejamento de profissionais.
2017
Ofertado o curso Gestão Escolar Democrática: garantia das aprendizagens,
destinado exclusivamente aos gestores das unidades escolares. Em 2017, o
curso foi ofertado para 204 diretores e vice-diretores dos Centros de Ensino
Médio, Centros Educacionais e Centros de Educação Profissional.
Nomeados 292 professores no ano de 2017.
Realizado, concurso público para provimento de 2.000 vagas para o cargo
de professor.
Realizado, concurso público para provimento de 900 vagas de profissionais
da carreira administrativa
2018 - Em 2018 foi ofertado, para 296 diretores e vice-diretores dos centros
de ensino fundamental, o curso "Gestão Escolar Democrática: garantia das
aprendizagens - 2ª edição", com o objetivo de contribuir para o
fortalecimento da Gestão Escolar Democrática, com vistas à educação de
qualidade social, considerando os aspectos políticos, administrativos,
financeiros, pedagógicos, culturais e sociais da educação pública do DF,
conforme preconiza o artigo 60 da Lei 4.751/2012 (Lei de Gestão
Democrática).
Destaca-se que foram nomeados 1.404 professores de educação Básica e
445 servidores da Carreira Assistência à Educação no ano de 2018.
Além disso, a SEEDF realizou o monitoramento sistemático e periódico das
carências dando o suporte necessários às CREs procurando evitar a falta de
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professores em regência de classe.
2019 -

Em 2019, focou-se no aprimoramento dos canais
de comunicação com as Coordenações Regionais
de Ensino e Unidades Escolares utilizando as
mídias sociais e transmissões ao vivo,
possibilitando a comunicação direta e interativa
com a comunidade escolar.
2016-Além do curso de formação para gestores escolares que teve com
oferta de 120 vagas, a EAPE também em parceria com o MEC, ofertou o
curso “A experimentação e vivência nos conhecimentos no Ambiente Virtual
de Aprendizagem“.
e hoje Coordena o Programa Profuncionário, por meio do Decreto nº 37.336,
de 16 de maio de 2016, que é o Programa Indutor de Formação Profissional
em Serviço dos Funcionários da Educação Básica Pública obedecendo ao
disposto no art. 61 e art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/1996 e a
Lei nº 12.014/2009, por meio do qual a profissionalização tornou-se direito de
todos os funcionários da educação. Esse Programa é desenvolvido por meio
de parceria com o Ministério de Educação – MEC.

6221

3

6

Acompanhamento de programas federais e
acordos de cooperação técnica que visam a
melhoria da formação dos profissionais da
educação. (SEDF)

2017

18101

100

100

Foram ofertados, por meio de acordo de cooperação técnica, cursos de
parceria entre esta SEEDF e instituições como o Cebraspe (Curso de
Capacitação Profissional em Planejamento e Construção de Avaliação em
Larga Escala), a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz
Social/Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran nas Escolas), o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Maria da Penha vai
à Escola), entre outros
2018
Em 2018, foram ofertados cursos provenientes de termos e acordos de
cooperação técnica visando à melhoria da formação continuada dos
profissionais da educação.
a)Termo de Cooperação Técnica nº 002/2016 - União (TJDFT, MPDFT) e
GDF (SEEDF, STDSDF, SSPDF, PCDF, PMDF, DPDF E OAB): curso Maria
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da Penha vai à Escola - 240 vagas.
b)Termo de Cooperação Técnica entre Detran e SEEDF: Programa Detran
nas Escolas. - 2.460 vagas.
c)Termo de Cooperação Técnica nº 11648/2018-51 (Corporação Andina de
Fomento - CAF, Organização de Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura - OEI e Governo do Distrito Federal - DF):
curso Mulheres Inspiradoras- 100 vagas
d)Termo de Cooperação Técnica nº 08/2017 (SEBRAE e SEEDF): O
Programa Nacional de Educação Empreendedora – PNEE - 600 vagas.
e) Curso Projeto Parque Educador, voltado para estudantes da Rede Pública
de Ensino do DF, comunidades escolares e comunidades locais do entorno
dos Parques Ecológicos, para atender ao disposto na Portaria Conjunta nº
02, de 17 de junho de 2015, publicada no DODF n° 117, de 19 de junho de
2015, firmada entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a
Secretaria de Estado de Educação – SEEDF.
2019 -

A SEEDF acompanhou de maneira bastante ativa vários
acordos de cooperação técnica e também parcerias,
sempre com vistas à melhoria da formação continuada
dos profissionais da educação, e dentre as quais vale a
pena citar:
a)Termo de Cooperação Técnica nº 002/2016 - União
(TJDFT, MPDFT) e GDF (SEEDF, STDSDF, SSPDF, PCDF,
PMDF, DPDF E OAB.
b)Termo de Cooperação Técnica entre Detran e SEEDF.
A cooperção ocorre por intermédio do Programa
Detran nas Escolas que, a rigor, é também um curso.
Vagas: 4.270. O curso, sem dúvida, contribuiu para a
melhoria do trabalho pedagógico. Vale destacar que o
material didático é de excelente qualidade.
c)Termo de Cooperação Técnica nº 11648/2018-51

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM.
ATÉ 2019 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

(Corporação Andina de Fomento - CAF, Organização de
Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e
a Cultura - OEI e Governo do Distrito Federal - DF):
curso Mulheres Inspiradoras . Vagas: 40
d)Termo de Cooperação Técnica nº 08/2017 (SEBRAE e
SEEDF): O Programa Nacional de Educação
Empreendedora – PNEE. Vagas: 600
e) Parceria firmada entre a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente – SEMA e a Secretaria de Estado de
Educação – SEEDF para atender ao disposto na Portaria
Conjunta nº 02, de 17 de junho de 2015, publicada no
DODF n° 117, de 19 de junho de 2015. Curso Projeto
Parque Educador, voltado para estudantes da Rede
Pública de Ensino do DF, comunidades escolares e
comunidades locais do entorno dos Parques
Ecológicos,
f) Parceria entre o Instituto Histórico e Geográfico do
Distrito Federal - IHGDF e a Secretaria de Estado de
Educação – SEEDF. Curso: Distrito Federal, seu povo,
sua história. Vagas: 60. Foi ofertado aos professores e
demais profissionais em educação da rede pública do
ensino fundamental e médio. Essa formação atende
aos dispositivos legais previstos na Constituição
Federal, à Lei Orgânica do Distrito Federal e às
orientações curriculares no que se refere ao ensino da
Geografia e da História regional.
g) Parceria entre o Instituto Auschwitz e a Secretaria de
Estado de Educação – SEEDF. Curso: Democracia,
Cidadania e cultura DF Paz na Educação:. Vagas: 50.
h) Parceria entre a EAPE/GITEAD e Safernet, empresa
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do estado da Bahia. Curso: Educando para Boas
Escolhas On-line: Formação a Distância Sobre Uso e
Consciente da Internet. Vagas: 2.000

2016-Em 2016, o Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
- EAPE ofertou para os profissionais das carreiras Magistério Público e
Assistência à Educação, 12.275 vagas em 105 cursos e 4.066 vagas em 21
eventos (colóquio, oficina, seminário, simpósio, encontro) envolvendo
temáticas que contemplam cada etapa e modalidade do ensino, assim como
as diretrizes do Currículo da Educação Básica. Do total de vagas oferecidas,
houve 10.818 inscritos nos cursos/eventos e 8.158 profissionais da educação
certificados.
Assim, entendemos que esta ação está sendo atendida tendo em vista que
há na Rede, aproximadamente 40 mil profissionais da educação e que, de
2016 a 2019, em média, todos terão realizados ao menos um curso de
formação continuada ofertado pela EAPE.

6221

3

7

Oferta de cursos de formação continuada aos
profissionais da educação por meio da Escola
dos Profissionais da Educação – EAPE.
(SEDF)

2017

18101

100

100

Foram ofertados por meio da EAPE, para as Carreiras Magistério Público e
Assistência à Educação, 120 cursos de formação continuada, totalizando
8.289 vagas no primeiro semestre e 2.640 vagas no segundo semestre
2018 – A SEEDF realizou 184 ações de formação continuada, entre
cursos/ações regulares e cursos/ações em parceria com outras instituições e
outros setores da própria Pasta. Em cursos, foram ofertadas, ao longo do
ano, 15.212 vagas, sendo 5.803 habilitados.
2019 -

A SEEDF ofertou 23.295 vagas em 162 cursos, 14
oficinas e 5 eventos científicos pedagógicos,
totalizando 181 ações de formação continuada.

6221

3

8

Aperfeiçoamento do modelo de mediação de
conflitos no ambiente de trabalho. (SEDF)

2016

18101

40

80

A partir da criação da Gerência de Mediação de Conflitos em outubro de
2015, novas formas de mediação, agora com foco na mediação e superação
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de conflitos estão sendo implementadas, deixando o modelo correicional
como última instância.
2017
Foi realizada a apresentação dos serviços oferecidos pela Gerência de
Mediação de Conflitos aos setores da SUGEP, além das CREs de
Samambaia, Gama, Plano Piloto, Sobradinho e Recanto das Emas, com
previsão de apresentação nas demais CRE’s, aprimorando seus
procedimentos de mediação e estabelecendo parcerias com outros órgãos
do GDF como a Controladoria Geral do DF, a Defensoria Pública, o MPDFT
e a UnB. Foram, ainda, realizados o 1º Encontro das Práticas de Mediação
no Âmbito da SEEDF: Oficina com a participação de 80 servidores da
SEEDF interessados no tema Mediação de Conflitos – 25 mai/2017; e o 2º
Encontro das Práticas de Mediação no Âmbito da SEEDF: Mesa-redonda
com cerca de 80 servidores da SEEDF e alguns convidados da SEEDF,
SES, SSP e MPDFT, mediadores e interessados no tema – 22 set/2017
2018
Em 2018, foram realizados os Projetos de mediação de conflitos no contexto
escolar com a participação de 90 servidores da SEEDF interessados no
tema Mediação de Conflitos e o curso de Mediação de conflito como práxis
pedagógica com 75 servidores. Também ocorreu o 3° e 4º Encontro de
Práticas de Mediação de Conflitos.
2019 -

Em 2019, foram realizados o 5º. e o 6º. Encontro de
Práticas de Mediação de Conflitos. Ainda, houve cursos
de capacitação somando 200 horas de formação para
os servidores envolvidos diretamente com mediação
de conflitos..
2016

6221

3

9

Promoção de intercâmbio de experiências de
sucesso de práticas pedagógicas por meio da
participação dos profissionais em fóruns,
seminários, congressos entre outros. (SEDF)

18101

100

100

Em 2016, foram ofertados pela EAPE e parceiros, diversos eventos como
oficinas, encontros, colóquios, seminários e simpósios. Ao todo, participaram
2.746 profissionais da educação, dos quais 2.698 foram certificados.
2017
A EAPE possibilita aos profissionais da educação, por meio da participação
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em eventos científicos, o aprimoramento das práticas pedagógicas, de modo
que possam rever e desenvolver concepções que norteiam o processo de
ensino e aprendizagem. Em 2017, foram ofertados pelo EAPE e instituições
parceiras, 47 eventos (seminários, oficinas, palestras), totalizando 4.233
vagas
2018
Em 2018, os formadores da SEEDF participaram, dos mais variados eventos
científicos nas áreas de educação e em outras relacionadas às temáticas
educacionais, bem como representaram a Pasta nesses eventos, a saber: a)
VI Fórum de Educação a Distância do Instituto Federal de Brasília - IFB, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães; b) Olimpíada do Conhecimento,
no Centro Internacional de Convenções do Brasil; c) X COPENE - Congresso
Brasileiro de Pesquisadores Negros, na Universidade Federal de Uberlândia
- UFU; d) V Encontro Nacional da Pedagogia das Artes Cênicas, na
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC; e) Encontro Nacional
20 Anos da Educação do Campo e do Pronera, na Universidade de Brasília UnB; f) Aprendizagem e Medicalização: os desafios do ensino (palestra), na
Universidade Católica de Brasília - UCB; g) Seminário Conversando sobre
drogas, saúde mental e violência intrafamiliar, Promotoria de Justiça do
Riacho Fundo em parceria com o TJDFT e o MPDFT; h) Mostra de Danças
Mulheres Sagradas, no SESC-DF; i) 1° Workshop e Mostra de Dança de
Valparaíso de Goiás, Prefeitura de Valparaíso, Goiás; j) 1° Encontro
Brasiliense de Etnocenologia, na Universidade de Brasília - UnB; k) 13°
Festival do Instituto Federal de Brasília: "O que te move?", no Instituto
Federal de Brasília - IFB; l) Encontro "O Olhar na Dança", Museu Nacional da
República; m) Oficina "Despertar da Dança", Museu Nacional da República;
n) VI Congresso da Associação Brasileira de Performance Musical, na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN; o) IX Simpósio de
Musicologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; p) XIX
ENDIPE - Encontro Nacional de Didáticas e Práticas de Ensino, na
Universidade Federal da Bahia; q) 8º Fórum Mundial da Água, no Centro de
Convenções Ulisses Guimarães e no Estádio Nacional Mané Garrincha; r)
Conferência Internacional de Estudos da Linguagem, no IFB e na FINATEC,
2019 -

Participação dos profissionais em educação da SEEDF
em fóruns, seminários, congressos: Colóquio
Internacional da Educação Especial. - CINTEDES - UFSC;
Encontro Regional BETT Educar, 8 horas, em 4
/09/2019 - DF; XVIII Educere - Congresso Nacional de
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Educação - PUC/PR - 16 a 19/09/2019; Ciclo de
Palestras - Mulheres Expoentes, 4 horas, 26/03/2019 DF; Palestra Suicídio na uma visão sistêmica : Indivíduo,
família e Sociedade - 13/08/2019 - DF; X Congresso
Internacional em Governo, Administração e Políticas
Públicas (GIGAPP), Madrid de 23 a 27/09/2019; XVII
ECODEQ – 17 Encontro Centro Oeste de Debates em
Ensino de Química - 28 a 30/11/2019 – UFG; Encontro A Teoria Histórico-Cultural como Resistência em
Tempos de Ódio- 28/06 – EAPE; Palestra O Professor
do Futuro: Desafios na Idade Mídia - 8/11/2019 – EAPE
JOVAED - Jornada Virtual da ABED - 21 a 25 /07/2019;
Além da participação nos eventos citados, a SEEDF
também realizou: 6º Encontro de Práticas de Mediação
no Âmbito da SEEDF; Seminário Nacional sobre o bemestar e qualidade de vida no trabalho dos profissionais
da Educação; 19˚ Encontrão dos Centros de Vivências
Lúdicas IX Fórum de Orientação Educacional da SEEDF;
Seminário: Formação Continuada: Divulgação Científica
para uma Educação de Qualidade Social.

2016-Vem sendo realizado o mapeamento de ações de promoção de bemestar e qualidade de vida oferecidas nas diversas Regiões Administrativas
divulgação e conhecimento dos servidores da Rede Pública de Ensino.
2017

6221

3

10

Divulgação de programas de apoio à saúde
dos profissionais da educação. (SEDF)

18101

80

100

Fortalecimento das relações instituição/servidor, com vistas às CREs,
promoção de ações diversas durante o mês do Servidor. Projeto SERVIR, e
Projeto Piloto “Do Bem”, implantado na Escola Parque Anísio Teixeira/CRE
Ceilândia.
2018
Foi lançado o Caderno de Ações 2019-2022, em 12 de dezembro de 2018,
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dividido em ações de curto, médio e longo prazo, que consigna ações de
prevenção ao adoecimento e promoção à saúde dos servidores, a serem
executadas por diversas Unidades desta Pasta. Ainda em 2018, foi realizado
o Projeto Ser Vir nas CREs de Ceilândia e Brazlândia
2019 -

A partir do lançamento do Caderno de Ações 20192022, foram desenvolvidas as seguintes ações, a saber:
a) Programa de Orientação para Aposentadoria – POA
– em parceria com a SUBSAUDE, onde foram
abordados temos como “Neuróbica: a importância de
exercitar o cérebro”, entre outros, também foi iniciada
a elaboração de uma cartilha destinada ao público que
já pode se aposentar dentro dos próximos 5 anos sobre
bem-estar e qualidade de vida no trabalho – atividade
física e nutrição; b) Ampliação do Projeto SER-VIR - que
tem como premissa o estímulo à prática de atividades
físicas e lúdicas como fator desestressor para os
profissionais da Educação; c) Projeto Ativação Corporal
- em fase de consolidação; d) Projeto Bem-Estar Vocal fator desestressor por meio da música; e) Programa de
Prevenção aos Riscos Psicossociais em parceira com a
SUBSAUDE - no formato de 6 oficinas/rodas de
conversas com temas como identidade profissional,
estresse, depressão, burnout, dentre outros; f) Palestra
de cuidado com a audição; e g) Realização do
Seminário Nacional sobre Bem Estar e Qualidade de
Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos
Orientações constam no item 5.1.5 das instruções (texto limitado a 80 linhas por objetivo específico).

2016- A Secretaria de Educação focou suas ações também, no desenvolvimento de um sistema de gestão que alcance eficiência e eficácia. O Objetivo específico é direcionado para a
Gestão na Educação, estruturado para fortalecer o sistema de ensino por meio da valorização, da formação e da otimização do quadro de profissionais da educação, assegurando uma gestão
participativa e democrática na resposta às necessidades de gestão de pessoas.
As funcionalidades atendidas pelo sistema contemplam a modulação de pessoas, folha de ponto, programa anual de férias, ficha cadastral, concessão de benefícios entre outros. Nessa
esteira, Cursos foram ofertados, especialmente para os profissionais de educação que atuam em unidades de internação, com destaque para o curso Institucionalização da educação do Sistema
Prisional.
Igualmente foram ofertados diversos cursos também com o objetivo de contribuir com a valorização e formação integral e continuada do profissional da educação, ampliando seus
conhecimentos no que se refere às temáticas da educação inclusiva, entre eles: a deficiência intelectual na educação inclusiva, reflexões sobre o fazer pedagógico, desenvolvimento,
aprendizagens e os transtornos funcionais específicos, meio ambiente no ensino especial, pesquisa em práticas pedagógicas na educação inclusiva.
Dando continuidade as ações estabelecidas nesse objetivo, foi ofertado o curso “Gestão Escolar Democrática: das políticas públicas ao projeto político-pedagógico da escola”, que teve
duas edições, uma no primeiro semestre e outra no segundo. O objetivo desse curso com carga horária de 180 horas foi formar gestores escolares para a compreensão das políticas públicas da
gestão democrática e dos fundamentos teórico-metodológicos que embasam a organização do trabalho escolar, com a perspectiva de melhoria da qualidade da educação básica pública do Distrito
Federal. As duas edições do curso ofertaram um total de 1.260 vagas.
A Secretaria também deu início por meio de sua Subsecretaria de Gestão de Pessoas a um levantamento de todas as suas atribuições regimentais e assim pode preparar uma minuta de
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação, bem como a elaboração do manual de gestão que deverá, no decorrer do ano subseqüente ser publicado e distribuído no âmbito da
instituição.
Atuou também, diretamente na gestão voltada à promoção do bem estar e da qualidade de vida no trabalho. Instituiu Diretoria e Gerências diretamente responsáveis por sistematizar
informações destinadas à melhoria da gestão de pessoas; acompanhar os servidores em situação funcional específica como readaptados, pessoas com deficiência, disciplinas extintas,
terceirizados e contratos temporários de modo a promover sua integração ao trabalho e promover procedimentos de mediação a servidores envolvidos em situação de conflito no ambiente de
trabalho.
Foi realizada em articulação com a Comunicação Institucional e Interação Social do Governo do Distrito Federal, a veiculação de propagandas destinadas a informar à sociedade, as ações
desenvolvidas pela Secretaria e, sobretudo, realçar a importância dos profissionais da educação para o sucesso da educação pública do Distrito Federal.
Também foi realizada uma campanha junto à população voltada à valorização e ao incentivo ao ingresso na carreira da educação pública efetuada pela instituição responsável pela
realização do Concurso Público 2016. Buscou-se, com esta campanha e com os demais espaços na mídia televisiva, de rádio e na Web, ressaltar a importância dos profissionais da Carreira
Magistério, bem como dos profissionais de 11 especialidades da Carreira Assistência à Educação.
As ações não orçamentárias desse Objetivo Específico também tiveram significativo destaque, a saber: Foram criados grupos de trabalho com o intuito de desenvolver a pesquisa como
princípio formativo na EAPE. Houve publicação de artigos de alguns formadores da EAPE na Revista Com Censo, 4ª edição regular, que tratou especificamente do tema "Diversidade e práticas
educativas". A fim de fortalecer as ações didático-pedagógicas foram ofertados cursos voltados para essa temática como: Construindo a pesquisa no espaço escolar. Grupo de pesquisa
"Intertextualidades: literatura e outras linguagens" A preparação de artigos científicos e seminários temáticos sobre Ética e a implementação das leis 10.639 e 11.645 nas escolas públicas do DF.
Por fim, foi verificado um alcance parcial no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento desse objetivo, especialmente nas ações vinculadas não orçamentárias. Nesse contexto
podemos inferir que a meta foi alcançada em 70% ou seja, o público alvo foi consideravelmente contemplado.
Em 2017, a Secretaria de Educação continuou focando sua ação no desenvolvimento do sistema de gestão na tentativa de melhorar a eficiência e a eficácia em resposta às necessidades
da gestão de pessoas. As funcionalidades atendidas atualmente pelo sistema contemplam remanejamento da carreira do magistério público, melhorias na modulação de pessoas e melhorias
estruturais no sistema, folha de ponto, programa anual de férias, ficha cadastral e concessão de benefícios.

Houve também continuidade na oferta de diversos cursos com o objetivo de contribuir com a valorização e formação integral e continuada do profissional da educação. Foram realizadas
oficinas e palestras, além de cursos voltados aos profissionais da educação que atuam nas unidades escolares, no Atendimento Educacional Especializado e nos Centros de Ensino Especial.
Alguns cursos oferecidos foram: Atendimento Educacional Especializado, conhecendo o transtorno do Espectro Autista. A deficiência intelectual na educação inclusiva: reflexões sobre o fazer
pedagógico, Currículo em Movimento, práticas de letramento em língua materna e em matemática para o estudante com deficiência, Práticas Pedagógicas para o Atendimento Educacional
Especializado. Nessa sequência foram ofertados cursos por instituições parceiras, como o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS e o
Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais – CEEDV, tendo em vista contribuir com a valorização e formação continuada do profissional da educação no que se refere às temáticas da
educação inclusiva.
Foi também realizado mapeamento das ações/demandas dos diversos setores da SEEDF, culminando com a elaboração de documento denominado “Portfólio de Projetos Estratégicos da
Subsecretaria de Gestão de Pessoas”.
A SEEDF atuou diretamente na gestão voltada à promoção do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho. Instituiu na sua estrutura de gestão setor diretamente responsável por
sistematizar informações destinadas à melhoria da gestão de pessoas; acompanhar os servidores em situação funcional específica como readaptados, pessoas com deficiência, disciplinas
extintas, terceirizados e contratos temporários de modo a promover sua integração ao trabalho e promover procedimentos de mediação a servidores envolvidos em situação de conflito no ambiente
de trabalho.
A Secretaria de Educação também atuou nas ações voltadas para a valorização dos profissionais da educação. Deu início também ao Projeto SERVIR, piloto de ações de bem-estar e
qualidade de vida no trabalho, a ser ampliado no ano seguinte; foi ainda iniciada a coleta de dados relativa à primeira pesquisa institucional sobre Saúde do Servidor da Secretaria.
Foi realizada em articulação com a área de Comunicação Institucional e Interação Social do Governo do Distrito Federal a veiculação de propagandas destinadas a informar à sociedade
as ações desenvolvidas pela SEEDF e, sobretudo, realçar a importância dos profissionais da educação para o sucesso da educação pública do Distrito Federal.
Também ocorreu a continuidade da campanha realizada junto à população voltada à valorização e ao incentivo ao ingresso nas carreiras da educação pública. Esta campanha tem
objetivado ressaltar a importância dos profissionais da Carreira Magistério, bem como dos profissionais de 11 especialidades da Carreira Assistência à Educação.
Nesse contexto podemos inferir que as metas estabelecidas nesse objetivo foram parcialmente alcançadas e o público alvo contemplado de forma satisfatória.
2018
A Secretaria de Educação continuou focando sua ação no desenvolvimento do sistema de gestão na tentativa de melhorar a eficiência e a eficácia em resposta às necessidades da
gestão de pessoas. As funcionalidades atendidas atualmente pelo sistema contemplam remanejamento da carreira do magistério público, melhorias na modulação de pessoas e melhorias
estruturais no sistema, folha de ponto, programa anual de férias, ficha cadastral e concessão de benefícios. Dentre as ações desta SEEDF relacionadas ao Objetivo presente, destacam-se:
1) Condução de Grupo de Trabalho que compilou o resultado de pesquisa realizada na Rede Pública de Ensino voltada para identificar as causas do Presenteísmo e Absenteísmo e, em
dezembro/2018 lançou o Caderno de Ações 2019/2022 contendo ações de curto, médio e longo prazo visando combater esses dois problemas.
2) Realização do I Fórum de Gestão de Pessoas envolvendo todas as Coordenações Regionais de Ensino e suas unidades vinculadas tanto para esclarecer sobre os procedimentos
administrativos e o Fórum de Gestão de Pessoas para esclarecimentos dos procedimentos da legislação pertinente à Distribuição de Carga Horária.
3) Realização do lançamento do Portfólio de Projetos Estratégicos da Subsecretaria de Gestão de Pessoas.
4) Realização do I Fórum de Pessoas com Deficiências voltado aos profissionais da Educação com deficiência.

5) Realização do Fórum para servidores Readaptados.
6) Instituição do Boletim Informativo visando a divulgação de ações pelo Bem Estar e Qualidade de Vida no Trabalho.
7) implementação do projeto “SUGEP NAS ESCOLAS” por meio de visitas e mapeamento das necessidades quanto à gestão de pessoas nas escolas visitadas.
8) Implementação do III Ciclo de Palestras bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Março: O Mês das mulheres educadoras
9) Iniciar o Programa de Ativação Corporal – projeto piloto para os servidores da SUGEP/ Sede II
10) Em parceria com o TJDDF fomentar a Palestra: Educação Financeira realizada em 4 Pólos – Planaltina, Plano Piloto, Santa Maria e Ceilândia.
11) Em parceria com a Subsaúde/SEPLAG proporcionar o Programa de Orientação para Aposentadoria.
12) Realização do Forúm de formação com o Agentes de Gestão Educacional – Vigilância,
13) Realização do 4º Encontro de Práticas de Mediação de Conflitos no âmbito da SEEDF
2019 Em continuidade às ações já desenvolvidas por esta SEEDF foram identificadas as necessidades de melhoria no sistema de gestão de pessoas visando melhorar a eficiência e a
eficácia em resposta às necessidades da gestão de pessoas. As funcionalidades atendidas atualmente pelo sistema contemplam remanejamento da carreira do magistério
público, melhorias na modulação de pessoas e melhorias estruturais no sistema, folha de ponto, programa anual de férias, ficha cadastral e concessão de benefícios. Esta SEEDF
forneceu todos os subsídios para o desenvolvimento do novo Sistema de Gestão dos Professores Substitutos - KHRONOS, implementado em 2020. Além dessas ações
destacamos ainda:
- Programa de Orientação para Aposentadoria – POA – em parceria com a SUBSAUDE, onde foram abordados temos como “Neuróbica: a importância de exercitar o cérebro”,
entre outros, também foi iniciada a elaboração de uma cartilha destinada ao público que já pode se aposentar dentro dos próximos 5 anos sobre bem-estar e qualidade de vida
no trabalho – atividade física e nutrição.
- Ampliação do Projeto SER-VIR que tem como premissa o estímulo à prática de atividades físicas e lúdicas como fator desestressor para os profissionais da Educação.
- Programa de Prevenção aos Riscos Psicossociais em parceira com a SUBSAUDE, no formato de 6 oficinas/rodas de conversas com temas como identidade profissional,
estresse, depressão, burnout, dentre outros.
- Palestra de cuidado com a audição;
- Realização do I Seminário Nacional sobre Bem Estar e Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação, que contou com a participação de mais de 600 gestores
das unidades escolares, intermediárias e centrais da SEEDF, trazendo profissionais que se destacam no cenário nacional por trabalhos que tiveram reconhecimento sobre o
assunto.
- Palestra: Um Novo Olhar sobre a Gestão de Pessoas – Cuidar para Acolher, Valorizar e Fortalecer;

- III Ciclo de Palestras no Mês das Mulheres Educadoras, que buscou contemplar momentos de formação, de desenvolvimento, de valorização e de resgate da importância
social de ser educadora, com vivências e temas relacionados às Mulheres e o Bem-Estar Integral;
- Em parceria com o TJDDF fomentar a Palestra: Educação Financeira realizada em 4 Pólos – Guará, Brazlândia, Paranoá e Recanto das Emas;
- Publicação dos Boletins Informativos 1º. E 2º. Semestre/2019, visando a divulgação de ações pelo Bem Estar e Qualidade de Vida no Trabalho;
- Projeto: Exposição “Para Além da Regência Classe” que contou com a mobilização aproximadamente 100 servidores entre gestores das unidades escolares participantes e
servidores readaptados. Tratou-se da mostra de projetos desenvolvidos por professores readaptados das escolas públicas do Distrito Federal, com objetivo de mostrar a
relevância e a contribuição significativa desses projetos enriquecendo o trabalho pedagógico nas escolas que atuam e ao mesmo tempo a valorização desses profissionais;
- Rodas de conversas para professores readaptados, considerando o impacto do processo de readaptação funcional para o próprio servidor, para os gestores e das o trabalho
desenvolvido. As rodas de conversas visam as ações de prevenção e promoção em saúde mental, além do esclarecimento das rotinas documentais do processo de readaptação
funcional;
- Instituição e reunião do Grupo de Trabalho de desenvolvimento das políticas públicas voltadas para os Profissionais com deficiência;
- 5º. e 6º. Encontros de Práticas de Mediação de Conflitos no âmbito da SEEDF.
Na avaliação dessa Unidade, o Objetivo ESPECÍFICO previsto, ora avaliado, foi alcançado? Considerar todas as realizações ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2016-2019.
(

) Objetivo integralmente alcançado

( x ) Objetivo parcialmente alcançado, com número satisfatório de entregas relevantes.
(

) Objetivo parcialmente alcançado, com reduzido número de entregas relevantes.

(

) as entregas não contribuíram para o alcance do Objetivo.

Justifique a resposta:
De uma forma geral, o Objetivo foi quase totalmente alcançado. Das sete metas estabelecidas, apenas uma não foi alcançada, mas ficou bem próxima do seu total atingimento.
A SEEDF, quando se trata de Gestão de Pessoas tem como missão o cuidado com a Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da Secretaria de Estado de Educação e para
isso precisa ter mecanismos que mantenham a vida funcional dos profissionais da Pasta dentro da legalidade no que diz respeito ao provimento, movimentação, atuação, carga
horária e frequência, contratação temporária, pagamento, aposentadoria entre outros. Porém o grande desafio da nova gestão de pessoas é que todo o conjunto de ações para
atingir a missão não se distancie da gestão de pessoas humanizada. Nesse sentido, a SEEDF empenhou-se em aprimorar suas ferramentas internas que possibilitou maior
eficiência e eficácia ao serviço burocrático, bem como à comunicação com os gestores das instâncias centrais, intermediárias e das unidades escolares da rede pública. O
grande foco durante o período apontado no presente documento foi o desenvolvimento de políticas de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Nessa toada foi publicada a
Portaria n. 287, de 26 de setembro de 2018, regulamentando a Política de Valorização, Promoção de Bem-estar e de Qualidade de Vida no ambiente de Trabalho de Servidores
e demais agentes públicos da SEEDF. NO final do ano de 2018 esta SEEDF publicou o CARDERNO DE AÇÕES com ações de curto, médio e longo prazo na busca pela Qualidade de

Vida no ambiente de Trabalho desta Pasta. Entre as ações já elencadas neste documento, destacamos a realização, em outubro de 2019, do I Seminário Nacional sobre Bem
Estar e Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação, onde foram ouvidos grandes nomes do cenário nacional entre pesquisadores, professores, gestores,
culminando com a palestra do Professor Leandro Karnal. O seminário contou com a participação de 600 gestores da SEEDF e de representantes de vários estados culminando
com um documento assinado por todos os estados participantes, uma CARTA de INTENÇÕES CONJUNTA.
As dificuldades observadas e superadas estão ligadas à falta de estrutura física, falta de equipamentos e insumos atualizados e alterações no planejamento das ações
prioritárias da SEEDF.
Esta SEEDF já possui em seu planejamento a médio e longo prazo ações de continuidade ao previsto no CADERNO de AÇÔES como a realização de palestras com temas sobre
saúde mental e qualidade de vida no trabalho, fóruns com gestores para esclarecimentos gerais das normas administrativas, II Seminário Nacional de Bem-Estar e Qualidade de
Vida no Trabalho, II Baile do Servidor, entre outros.
No que tange à formação continuada dos profissionais da educação, a SEEDF desenvolveu bem as suas atividades de maneira geral. Em relação a algumas metas, como por
exemplo a 3 (realizar formação continuada para 6.000 profissionais da educação, na perspectiva da educação inclusiva, para atuar nas unidades escolares, no AEE e nos CEE) e a
4 (ofertar cursos, em conformidade com a Lei de Gestão Democrática, a 100% das equipes gestoras que atuam nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino), a SEEDF fez
mais do que o estabelecido nas metas.
Já em relação às ações não orçamentárias, vale destacar:
a produção de material didático pedagógico, o qual foi produzido por meio do levantamento de fragilidades educacionais da rede pública de ensino. Espera-se que, apesar da
crise sanitária em que estamos hoje (abril de 2020) em função do isolamento social imposto pelo Covid 19, esses materiais sejam disponibilizados ainda em 2020 para os alunos
e professores da educação básica da rede pública de ensino do DF. Tal iniciativa é de extrema relevância educacional e social.
A realização da primeira edição do Seminário “Formação Continuada: divulgação científica para uma educação de qualidade social”. Na ocasião, servidores das Carreiras
Magistério Público e Assistência à Educação, que retornaram do processo de afastamento remunerado para estudos em nível de mestrado e doutorado, puderam dialogar com
a rede sobre as pesquisas realizadas. Dessa forma, reunidos em um único evento, 61 comunicadores, 19 mediadores e 231 ouvintes interagiram acerca dos resultados de
estudos e pesquisas realizados por servidores da SEEDF. Sem dúvida, essa troca de experiências está conectada com a melhoria da qualidade da educação pública.
Vale citar a criação e implementação do projeto Aprender Sem Parar, no ano de 2019, que fortaleceu a ideia de cursos estruturantes na SEEDF, fundamentais para atender
melhor às necessidades de aprendizagens dos estudantes da rede pública de ensino do DF. Essa histórica ação de formação foi desenvolvida por intermédio de cursos que
levaram o mesmo nome do projeto e que atenderam a todas as etapas da educação básica e também gestores e orientadores escolares. Nesse sentido, a SEEDF ofereceu os
seguintes cursos: Aprender Sem Parar - Educação Infantil; Aprender Sem Parar – Anos Iniciais; Aprender Sem Parar – Ensino Médio (diurno e noturno); Aprender Sem Parar –
Gestão Escolar; Aprender Sem Parar – Orientadores Educacionais. Todos são cursos inovadores, pois contaram com um percurso comum e vários percursos individualizados, o
que permitiu a cada cursista fazer escolhas em relação às suas necessidades. Importante também registrar que o Aprender Sem Parar foi ministrado em todas as 14 regionais de
ensino, atendendo dessa maneira anseio dos profissionais da educação da SEEDF.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
004 – MELHOR INDICADOR: Promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal por meio de ações que contemplem as dimensões de equidade,
relevância, pertinência, eficácia e eficiência.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:

18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – SEDF
Orientações constam no item 5.1.2 das Instruções
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
MET
A

6221

4

6221

4

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

% de
Alcance
Total
(D/A)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

80

86

90

94

0,94

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

39,92

39,92

39,92

39,9
2

0,53

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

20

20

X

XX

XX

0,92

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

1

Implementar o Sistema de Gestão i-Educar em todas as etapas e
as modalidades de ensino. (SEDF)

18101

100

%

2

Aumentar para 75% o número de unidades escolares que
ofertam Ensino Fundamental cadastradas no Programa Mais
Educação. (SEDF)

18101

75

18101

FORMA DE
APURAÇÃO

6221

4

3

Reduzir, até 2019, a taxa de reprovação no Ensino Médio da
Rede Pública de Ensino em, no mínimo, 10%; a taxa de
abandono escolar no Ensino Médio em, no mínimo, 30%;e o
quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série
no Ensino Fundamental em 50%. (SEDF) (Item excluído,
conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

6221

4

4

Alfabetizar 100% dos estudantes com 8 anos de idade. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

90

92,6

92,6

92,6

6221

4

5

Garantir a implementação do currículo em todas as etapas e
modalidades da Educação Básica. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

100

100

100

100 1

6221

4

6

Reduzir, até 2019, a taxa de reprovação no Ensino Médio da Rede
Pública de Ensino em, no mínimo, 10% (SEEDF) (Item incluído, conforme
Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

10

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

20%

20

2

6221

4

7

Reduzir, até 2019, a taxa de abandono escolar no Ensino Médio em, no
mínimo, 30% (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018
de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

30

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

X

X

18%

18

0,6

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
MET
A

6221

4

8

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

Reduzir, até 2019, o quantitativo de estudantes em condição de distorção
idade/série no Ensino Fundamental em 50% (SEEDF) (Item incluído,
conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

18101

50

%

FORMA DE
APURAÇÃO

ACUM

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

% de
Alcance
Total
(D/A)

MAIOR,
MELHOR

X

X

15

19,6
7

0,39

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)
1 -Implementar o Sistema de Gestão i-Educar em todas as etapas e as modalidades de ensino. (SEDF)
2016
O sistema de gestão escolar i-Educar visa contemplar as seguintes modalidades de ensino: Regular (ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, EJA). A modalidade
voltada para atender o ensino profissional será atendida pelo Sistema de Gestão Acadêmica – SGA. O sistema visa atender as unidades escolares quanto à vida acadêmica do estudante da rede
pública de ensino. Mudanças de matriz curricular e perfil da modalidade são itens que comprometem o tempo de desenvolvimento e entrega do sistema.
2017
O sistema de gestão escolar i-Educar visa contemplar as seguintes modalidades e etapas de ensino: Regular (ensino médio, educação infantil, ensino fundamental, EJA). A
modalidade voltada para atender o ensino profissional será atendida pelo Sistema de Gestão Acadêmica – SAGE. O sistema visa atender as unidades escolares quanto à vida acadêmica do
estudante da rede pública de ensino. Mudanças de matriz curricular e perfil da modalidade são itens que comprometem o tempo de desenvolvimento e entrega do sistema. Durante o ano de 2017,
foram desenvolvidos no i-Educar o Módulo de Eleições e implementada a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. Por outro lado, foram realizadas manutenções evolutivas no SAGE
para a sua implantação na rede a partir de 2018.
2018
O i-Educar é uma plataforma que colabora com gestão da educação, não somente em relação aos registros da vida escolar dos estudantes, mas também em outras esferas tais como
Telematrícula, gestão de creches conveniadas, Gestão Democrática. Estando integrado a outros sistemas, como o SIGEP, também disponibiliza informações para outros órgãos tendo como
exemplo o DFTrans e a Polícia Civil do DF.
O sistema i-Educar que visava atender Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, foi evoluído para atender também a Socioeducação, o Ensino Médio Integrado e Ensino
Fundamental em Ciclos. Também está sendo evoluído para atender EJA a Distância, Sistema Prisional, CIL, Escolas Parque, Centros de Ensino Especial, dentre outros. Estando em fase de testes
o módulo Transporte Escolar e de levantamento de requisitos o módulo Alimentação Escolar.
O SAGE, com foco nos registros dos estudantes, atendeu 4 (quatro) unidades de ensino que ofertam a Educação Profissional, estando ainda, em fase de implantação.
2019 Inclusão da modalidade EJA-EAD; manutenções evolutivas (matrícula secundária, possibilitando a inclusão de unidades que fazem atendimento complementar - CIL,
CEE, Escolas Parque e Centros Profissionalizantes) e corretivas (estabilização do sistema após ataque hacker). O índice pretendido não foi alcançado tendo em vista redução de
pessoal e priorizações determinadas pela Administração Central (Novo Ensino Médio).

2 - Aumentar para 75% o número de unidades escolares que ofertam Ensino Fundamental cadastradas no Programa Mais Educação. (SEDF)
2016
Das 521 unidades escolares que ofertaram o Ensino Fundamental em 2016, 208 (duzentas e oito) estavam cadastradas no Programa Mais Educação. A meta estabelecida para o
ano de 2016 era de 63%, o que não foi alcançado. Cabe ressaltar que as principais dificuldades enfrentadas pelas unidades escolares foram, a falta de infraestrutura das escolas, a disponibilização
de transporte para os alunos, a alimentação escolar e ainda, a falta de capacitação dos profissionais envolvidos para a elaboração de prestação de contas relativas ao recurso financeiro
disponibilizado pelo FNDE para a execução do Programa. Com o objetivo de ampliar o número de escolas cadastradas, foram realizadas diversas reuniões com as Subsecretarias responsáveis
pelo planejamento, infraestrutura, alimentação e transporte escolar.
2017
O Programa Novo Mais Educação integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da
jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. Objetivando a melhoria da qualidade de ensino, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal oferta
atendimento de Educação Integral, de 08 e 10 horas diárias, distribuídos nas 14 Coordenações Regionais de Ensino, perfazendo um total de 32.398 estudantes matriculados na Educação Infantil,
Ensino Fundamental (series iniciais e finais) e Ensino Médio.
Após ampla divulgação junto às Unidades Escolares do Ensino Fundamental, a SEEDF fez a indicação de 245 (duzentas e quarenta cinco) unidades escolares na plataforma do
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC/PAR) para adesão ao Programa Novo Mais Educação. Vale ressaltar que os critérios para adesão ao Programa Novo Mais
Educação são estabelecidos pelo Ministério de Educação. Dentre as indicadas, 208 (duzentas e oito) escolas se cadastraram no Programa Novo Mais Educação. Em 2017, contamos com 208
(duzentas e oito) Unidades Escolares cadastradas no Programa Novo Mais Educação, de um total de 581 Unidades Escolares do Ensino Fundamental.
Para que a implementação e acompanhamento do Programa nas Unidades escolares se desse de maneira mais clara possível, foram realizados 13 encontros regionais, para a
equipe gestora e coordenadores, em cada CRE. As visitas técnicas de orientação e monitoramento para a execução e operacionalização do Programa Novo Mais Educação, com os responsáveis
pelo acompanhamento das Unidades Educacionais.
2018
No ano de 2018, contamos com 327 Unidades Escolares, entre instituições públicas e parceiras que ofertam atividades de Educação em Tempo Integral, com atendimento de 08, 09 e 10
horas diárias, com uma organização parcial ou integral (todos os alunos matriculados). As 14 CREs oferecem atividades de Educação Integral, atendendo aproximadamente um total de 49.523
estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Ensino Médio.
O Programa Novo Mais Educação, instituído pela MEC, tem como objetivo fomentar a implantação da educação integral nas escolas da rede pública de ensino. Porém, desde 2017 não foram
possibilitados novas adesões ao referido Programa. Para 2018, o MEC estabeleceu novos critérios para adesão ao Programa Novo Mais Educação o que resultou na redução do quantitativo de
escolas que pudessem fazer adesão ao Programa, bem como houve redução no quantitativo de escolas que foram repassadas a verba a qual faz jus. Apenas 5 escolas receberam recurso federal
para execução do Programa.
Outrossim, no sentido de atender a meta 6 do PDE e o que preconiza o Objetivo Estratégico 02 – Estratégia 1, apresentado no Planejamento Estratégico 2015-2018, bem como o PDE - meta 6, a
SEEDF busca estabelecer a ampliação da oferta de Educação Integral aos estudantes e garantir os subsídios e benefícios necessários para a continuidade do trabalho pedagógico na educação
em tempo integral, apresentando, com orientações de trabalho pedagógico de 8 (oito) e 10 (dez) horas de jornada diária, ofertando educação integral nas 14 CRE, atendendo aproximadamente
57.272 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. Nesse sentido algumas ações foram realizadas, a saber: a) Aprovação das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais da Educação Integral
da Rede Pública de Ensino do DF, com detalhamentos da matriz, carga horária e definição de critérios de atendimento, conforme parecer do CEDF nº 208, de 14/11/2017, e Portaria nº 530, de
05/12/2017. b) Implementação do Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI que prevê uma organização pedagógica diferenciada com atendimento de 10h diárias de jornada
escolar à todos os estudantes matriculados na escola. c) Implementação o Projeto Rede Integradora de Educação Integral da CRE Plano Piloto, contemplando 17 escolas de ensino fundamental

integradas às 05 Escolas Parques do Plano Piloto, com atendimento de 10h diárias. d) Instituição do Programa Ensino Médio em Tempo Integral-EMTI, destinado a ampliar a oferta de educação
em tempo integral no ensino médio, de forma progressiva, nas unidades escolares da rede pública do DF, por meio da Lei Distrital nº 6.036, publicada no DODF nº 244, de 22/12/2017.Ampliada a
oferta de Educação em Tempo Integral, de 07 para 13 escolas de ensino médio no Ano de 2017. e) Efetivação de parcerias com outros equipamentos públicos e privados como: Sec. Esporte
(Centros Olímpicos), IPHAN, SEBRAE, SENAI, Universidades (Universidade Católica de Brasília, UNB, IESB), Sec. Cultura. f) Instituição de Comissão de Chamamento Público para análise e
pactuação de parcerias para a gestão de instituição de CEPIs e Prédio Próprio e instituição do Programa Bolsa Educação Infantil. g) Contratação de pessoas da comunidade pelo Programa
Educador Social Voluntário - ESV, para dar suporte ao atendimento à educação em tempo integral. No ano de 2018 foram selecionados aproximadamente 5.000 agentes voluntários.
2019 Em 2019 não houve nenhum repasse para o Programa Novo Mais Educação e nenhuma nova adesão.
3 - Reduzir, até 2019, a taxa de reprovação no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino em, no mínimo, 10%; a taxa de abandono escolar no Ensino Médio em, no mínimo, 30%;e o
quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série no Ensino Fundamental em 50%. (SEDF) (Meta excluída, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 20162019)
2016
Em 2016, com objetivo de promover a melhoria dos indicadores na Rede Pública, a Diretoria de Ensino Médio trabalhou na implementação e consolidação do Projeto da
Organização Escolar em Semestres no Ensino Médio (Semestralidade). Com o intuito de preparar os coordenadores intermediários das Regionais de Ensino e os coordenadores locais das
Unidades Escolares, a Diretoria desenvolveu uma série de materiais sobre a Semestralidade, para fomentar o debate das Coordenações Regionais de Ensino com os gestores das unidades
escolares de Ensino Médio, assim como servir de material base para a discussão entre gestores escolares e suas equipes docentes. Após análise dos dados das Unidades Escolares que estão na
Semestralidade desde 2013 e fecharam o triênio em 2015 referentes a reprovação e ao abandono, verificou-se que a taxa de reprovação escolar no triênio 2010-2012 (organização anual) que era
de 23,56% caiu para 16,12% no triênio 2013-2015 e a taxa de abandono, que era de 11,06% no triênio 2010-2012 caiu para 7,72% no triênio 2013-2015 de acordo com os dados do Censo Escolar
de 2016. Ao analisarmos as taxas de rendimento de todo o Ensino Médio, verifica-se que de 2014 a 2015, o percentual de reprovação caiu de 19,27% para 18,30%, o que representa queda de
0,97% da taxa de reprovação e o percentual de abandono caiu de 19,04% para 14,64%, o que representa queda de 4,4% da taxa de abandono de acordo com os dados do Censo Escolar 2016.
Esta Diretoria aguarda o Censo 2017 para realizar a análise dos dados referentes a 2016.
A Diretoria de Ensino Médio também acompanhou sistematicamente a produção dos Projetos Político - Pedagógicos das escolas, com objetivo de orientar e direcionar as ações
desenvolvidas nas Unidades Escolares. Outras ações estão relacionadas a programas e projetos que buscam incentivar a participação ativa dos estudantes em todo o processo de aprendizagem
de forma a promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública. Neste foco, acompanhou, divulgou e estimulou a participação dos estudantes nos seguintes programas e projetos: Projeto
Parlamento Juvenil do MERCOSUL; Programa Parlamento Jovem Brasileiro, desenvolvido pela Câmara dos Deputados; Programa Jovem Senador, desenvolvido pelo Senado Federal; Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP); Circuito de Ciências das Escolas Públicas; Etapa Distrital do V Circuito de Ciências; Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR); Festival de
Filmes Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília; Participação da Avaliação dos Projetos de Ensino Médio apresentados para concorrer ao Prêmio Professores do Brasil; Olimpíadas do
Conhecimento, Olimpíadas de Língua Portuguesa, Biologia, Astronomia e Foguetes, Química Júnior, Química e Física, dentre outras e a participação em Feiras e concursos Nacionais e
Internacionais. No âmbito do distrito Federal, os alunos participaram do Programa Conhecendo o Parlamento, desenvolvido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal; participação na Semana
para a Vida - Maio Amarelo, desenvolvida pelo DETRAN; O que você tem a ver com a corrupção, desenvolvido pelo Ministério Público; Por Dentro dos Exames do Ensino do Ensino Médio,
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
Já no Ensino Fundamental, foi apresentado o Programa para Avanços das Aprendizagens Escolares - PAAE, em substituição às Orientações Pedagógicas para Correção da
Distorção Idade-Série, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer CEDF nº 43/2016, homologado pela Portaria SEDF nº 69/2016. Após lançamento deste
programa, a DIEF atuou na sensibilização da comunidade escolar, por meio de oficinas, fórum permanente para acompanhamento do programa, principalmente no tocante à abertura de turmas
como forma de resgatar o estudante que se encontra em situação de defasagem escolar. Diversas dificuldades foram enfrentadas no processo, dentre as quais elencamos a resistência das

Unidades Escolares em atender esses estudantes já estigmatizados, dificuldades de espaço físico e indisponibilidade de professores com dupla habilitação. Como forma de potencializar a adesão
das UEs ao programa, a SEEDF apresentou a Portaria nº 448/2016, que estabelece e orienta o processo de abertura de turmas do Programa nas escolas de Ensino Fundamental.
2017
Segundo dados do Censo escolar os valores da presente meta, para o ano de 2017, foram os seguintes:
2015
2016
2017
Reprovação

16,37

15,78

15,73

Abandono

7,39

7,22

7,7

Defasagem

22,05

22,24

21,69

Tendo em vista o processo de implementação da Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade em todas as unidades escolares de Ensino Médio em 2018, conforme
preconiza a Meta 3, Estratégia 3.3 do Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), a SEEDF trabalhou, em 2017, com a perspectiva de solucionar os desafios relacionados à Semestralidade.
Nesse sentido, no primeiro semestre de 2017, foi proposto, em parceria com o Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, o curso “Concepções e práticas na Semestralidade”,
ofertado para todos os professores de Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
O curso “Concepções e práticas na Semestralidade” foi idealizado no sentido de formar professores multiplicadores da prática pedagógica na Semestralidade juntamente às
unidades escolares, por meio dos seus coordenadores pedagógicos locais. Nesse sentido, em 2017, foram formados e habilitados 2.697 professores de Ensino Médio, índice que contribuiu
significativamente para superar os desafios relacionados à Organização Pedagógica na Semestralidade.
Em consonância com o curso “Concepções e práticas na Semestralidade”, a SEEDF, por meio da Diretoria de Ensino Médio-DIEM, realizou visitas técnicas às Coordenações
Regionais de Ensino (CREs), com objetivo de compartilhar as boas práticas e identificar os desafios que essa nova experiência trouxe às unidades escolares, além de esclarecer dúvidas e auxiliar
na superação de eventuais problemas decorrentes da nova organização pedagógica.
Buscando, ainda, dar suporte à implementação da semestralidade e ajudar na formação continuada de professores, a SEEDF criou um DRIVE DE EQUIPE, compartilhado com as
UNIEBs e unidades escolares com uma série de materiais pedagógicos:






Guia Prático da Semestralidade;
Vídeos sobre Semestralidade voltado para professores e estudantes;
Slides sobre a organização do trabalho pedagógico na Semestralidade;
Folders para os estudantes com as principais questões sobre Semestralidade.
Os dados de rendimento escolar no Ensino Médio estão apresentados nas figuras a seguir, relativos à Seriação tradicional e à Semestralidade, respectivamente.

Como se observa, as escolas que adotaram a Semestralidade apresentaram rendimentos superiores àquelas que permaneceram na Seriação tradicional. Considerando que, a partir
de 2018, todas as escolas devem organizar o trabalho pedagógico na Semestralidade, espera-se uma melhora considerável nesses indicadores a partir desse ano.
Com relação aos dados totais de rendimento do Ensino Médio no DF, como estabelecido na meta em tela, apresentam-se as figuras a seguir:

Variação percentual em relação a 2015

2016

2017

2018

2019

Aprovação

1%

0%

*

*

Reprovação

-4%

-4%

*

*

Abandono

-2%

4%

*

*

Em 2016, houve redução de 4% da taxa de reprovação dos estudantes no Ensino Médio, valor que se manteve em 2017. No entanto, com relação à taxa de abandono, percebe-se
uma redução de 2% em 2016, seguido de um aumento de 4% em 2017. Ao se comparar os turnos de oferta, conclui-se que houve aumento muito superior nas taxas de abandono do noturno, o
que indica a necessidade de ações próprias direcionadas para esse turno. As dificuldades encontradas no noturno incluem a insuficiente formação continuada para os professores, jornada de
trabalho acumulada com a escola para os estudantes e a maior concentração de estudantes em situação de distorção idade/série nesse turno.
A perspectiva é que, a partir de 2018, as taxas de reprovação e abandono sejam reduzidas, em virtude da adoção da Semestralidade em todas as unidades escolares da Rede
Pública, em consonância com a meta estipulada no presente PPA.
No ano de 2017, a SEEDF, visando uma maior atuação na diminuição da taxa de distorção idade-série, atuou na articulação e realização de ações para implementação e
fortalecimento do Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE, no ensino fundamental, principalmente na ampliação da oferta e na orientação do trabalho pedagógico das
Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEB, que acompanham Unidades Escolares que ofertaram turmas do programa. Dessa forma, foi elaborada a Circular Conjunta SUBEB/SUPLAV nº
04/2017, que deu publicidade à Portaria nº 448, DODF 240 de 22/12/2016 que dispõe sobre procedimentos para abertura de turmas de PAAE. Conforme informações do Sistema i-Educar/2017, foi
constatado a existência de 176 turmas de PAAE no Ensino Fundamental, as quais atenderam o quantitativo de 4.829 estudantes, distribuídos em 13 (treze) CRE da Rede Pública de Ensino. Houve
crescimento na oferta do atendimento se comparado aos anos anteriores.
Ainda nesse sentido de fortalecimento da ação, foram ofertadas 2 (duas) formações para os professores que atuam em turmas do PAAE, frutos de parcerias com a EAPE e a
UNICEF: cursos “Quem sabe faz a hora...” e “Promovendo Autoria e Protagonismo de Adolescentes de 15 a 17 anos”. As formações contemplaram cerca de 100 (cem) professores, do total de 170
que atuaram no programa.
Outra ação realizada e que tem impacto direto na redução da defasagem escolar do DF se trata do ENCCEJA – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos, objeto da Circular SEI-GDF nº 49/2017 – SEE/GAB/SUBEB. No ano de 2017, o Distrito Federal que contou com cerca de 58 mil participantes do Ensino Fundamental e Médio.
4 - Alfabetizar 100% dos estudantes com 8 anos de idade. (SEDF)
2016
A Diretoria de Ensino Fundamental realizou fóruns de discussões nas 14 Coordenações Regionais de Ensino - CREs acerca da implantação da Política Pública de Ciclos para as
Aprendizagens referente ao 2º bloco do 2º ciclo nas Unidades de Ensino com o intuito de discutir sobre a unidade pedagógica da escola e a garantia do direito de aprender dos estudantes. Atuou
ainda na formação/articulação com os Centros de Referência para os Anos Iniciais - CRAI e com as unidades escolares, tratando sobre avaliação sistematizada dentro da sua rotina de trabalho,
levando os profissionais do CRAI a incentivar as escolas a realização desta, por meio do acompanhamento pedagógico, tomando a avaliação formativa como base.
Atuou ainda no aprofundamento dos estudos e da perspectiva trazida pela formação do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa - PNAIC/MEC de professor-pesquisador,
de modo a assegurar a permanência dos estudantes com sucesso na escolarização, implicando diretamente na elevação dos índices de aprendizagem dos estudantes matriculados nos anos
iniciais. Desta forma, o trabalho realizado considerou os dados colhidos das avaliações externas, IDEB, SAEB e outros instrumentos utilizados nas unidades escolares, os quais balizaram o
planejamento de ações por esta diretoria.

Como resultado, atingimos o índice 3 referente à meta da Provinha Brasil (alunos alfabetizados, capazes de ler textos curtos, inferir informações e reconhecer a finalidade deles) em
mais de 90% provas dos estudantes que realizaram a avaliação, no item leitura, restando ainda atingir os 10% restantes. Vale ressaltar que
A “Provinha Brasil” é uma avaliação diagnóstica, de âmbito nacional que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental
das escolas públicas brasileiras. Composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática, a Provinha Brasil permite aos professores e gestores obter mais informações que auxiliem o
monitoramento e a avaliação dos processos de desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial e das habilidades iniciais em matemática, oferecidos nas escolas públicas brasileiras, mais
especificamente, a aquisição de habilidades de Leitura e de Matemática.
Aplicada duas vezes ao ano, a avaliação é dirigida aos alunos que passaram por, pelo menos, um ano escolar dedicado ao processo de alfabetização. Todos os anos os alunos da
rede pública de ensino, matriculados no 2º ano do ensino fundamental, têm oportunidade de participar do ciclo de avaliação da Provinha Brasil. A adesão a essa avaliação é opcional, e a aplicação
fica a critério de cada secretaria de educação das unidades federadas.

2017
A SEEDF realizou encontros e oficinas junto às Coordenações Regionais de Ensino a fim de fortalecer o trabalho do CRAI, junto às UNIEB/CRE, nas formações e nas ações de
acompanhamento das aprendizagens dos estudantes das UE que ofertam atendimento aos anos iniciais. Após análise do resultado das principais avaliações externas (ANA e Prova Brasil) e dos
indicadores de reprovação, por meio do projeto “INTERVINDO PARA AS APRENDIZAGENS” a SEEDF por meio da Diretoria de Ensino Fundamental - DIEF acompanhou as 70 escolas que
apresentaram redução nos índices no IDEB entre 2013 e 2015, propondo ações e intervenções, a fim de potencializar o trabalho pedagógico e minimizar as principais dificuldades das
aprendizagens dessas UE; Como resultado dessas ações, atingimos os índices 4 e 5 referente à meta da Provinha Brasil - 2ª etapa em 92,6% em Leitura e 95,02% em matemática das provas dos
estudantes que realizaram a avaliação.
2018
A SEEDF realizou oficinas pedagógicas em atendimento às demandas das UNIEB's e das Unidades Escolares das 14 CRE's), encontros mensais para o acompanhamento, orientação e
formação voltados para a prática pedagógica a fim de subsidiar o trabalho dos articuladores do CRAI, além de acompanhamento e apoio nos Fóruns mensais de Coordenadores Locais e
finalmente, ações de acompanhamento, orientação e formação pedagógica (de acordo com a necessidade e solicitação das UNIEB's).
Ainda na perspectiva formativa docente, em parceria com a UnB/CFORM, a SEEDF promoveu um curso referente ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para os
professores atuantes no Bloco I do 2º Ciclo para as Aprendizagens. Nesse sentido, a Pasta elaborou propostas de atividades, compiladas em um material de apoio pedagógico (consumível)
denominado “Cadernos Pensar, Fazer e Aprender”, importante recurso didático no processo de alfabetização em língua materna e matemática e destinados aos estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do
Ensino Fundamental. Além desse material, os 1.773 professores alfabetizadores puderam contar com as orientações contidas no caderno “Organização do Trabalho Pedagógico”, contribuindo
dessa forma para a formação continuada dos docentes, na perspectiva do PNAIC.

Distribuição dos Cadernos do PNAIC em 2018 Coleção “Pensar, fazer e aprender”
Nº de Escolas atendidas

Nº de Turmas

Nº de Professores/
Coordenadores atendidos

Nº de estudantes atendidos

Total de cadernos entregues para professores,
coordenadores e estudantes

379

4.351

5.320

98.285

103.605

Outra ação foi a realização da Prova Diagnostica com objetivo de avaliar os estudantes de 2º, 3º e 4º anos do 2º Ciclo para as Aprendizagens. A partir dos relatórios de desempenho desta
avaliação é possível planejar intervenções pedagógicas, tendo como referência os índices de erro e de acerto, podendo assim identificar quais descritores e habilidades (em leitura e matemática)
estão as fragilidades e potencialidades dos estudantes.
2019 O índice se manteve igual, pois os dados da Provinha Brasil para leitura/alfabetização realizada em 2019 ainda não foram disponibilizados pelo INEP.
É de fundamental importância um acompanhamento sistematizado para assegurar a progressão dos resultados no processo de alfabetização, o necessário compromisso com o
sucesso das aprendizagens de todos os estudantes no processo de alfabetização, implica uma atuação do professor em rotinas de aprendizagens efetivas enfatizando os
objetivos que predizem um bom rendimento da leitura e escrita, além de estratégias de intervenção para estudantes que não alcançaram os objetivos.
Dentre os procedimentos que envolvem o planejamento do processo de alfabetização e letramento, a SEEDF promoveu formações para Gestores, Supervisores, Coordenadores
locais, Chefes das Unidades Regionais de Educação Básica, Professores, com ênfase no levantamento do perfil dos estudantes; a identificação das capacidades lingüísticas a
serem desenvolvidas e o estabelecimento de metas para o ensino ao longo de cada ano letivo; o acompanhamento sistemático desse processo, a formação continuada e a
implementação de formas de avaliação das aprendizagens dos estudantes, para diagnosticar e propor estratégias de intervenção, com 4 encontros de formação para os
Coordenadores Locais e Equipes das Unidades Regionais de Educação Básica: 1º Descritores em Destaque: contextualização e possibilidades; 2º Descritores em Destaque:
Matemática; 3º Descritores em Destaque: Língua Portuguesa; 4º Descritores em Destaque: Análise dos Resultados. O público total atendido nos 4 encontros foram de 600
profissionais da educação entre Gestores; Coordenadores Intermediários de Acompanhamento; Coordenadores Intermediários e Coordenadores Locais.
Outra ação da SEEDF foi o curso: Alfabetização em Destaque - Práticas e Reflexões, que teve por objetivo geral promover o conhecimento e a reflexão acerca dos processos de
alfabetização e estabelecer metas de aprendizagem nas intervenções pedagógicas, para corrigir o déficit no processo de alfabetização dos estudantes em consonância com as
Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo e o Currículo em Movimento do Distrito Federal. Essa formação contemplou as CRE do Guará, São Sebastião e
Planaltina e certificou ao todo 160 profissionais,
Entendendo a importância do acompanhamento pedagógico, do apoio aos docentes que atuam nas turmas de alfabetização para que possam avaliar para intervir no fazer
pedagógico e considerando a necessidade de consolidar as orientações indicadas pelo Grupo de Trabalho de Alfabetização de 2019, fez-se necessário construir novo documento
para constituir uma nova equipe de Articuladores Intermediários de Alfabetização nas 14 Coordenações Regionais, que visam orientar, acompanhar, avaliar e subsidiar a prática
pedagógica dos professores por meio da formação continuada. Nesse intuito, iniciou-se a construção em 2019 de um documento que propõe a implantação do Projeto ALFA
(Alfabetização, Letramento, Consciência Fonológica, Aprendizagem), que busca viabilizar a alfabetização dos estudantes do 2º Ciclo, com seus objetivos de aprendizagem em
consonância com o Currículo em Movimento do DF e com documentos normativos, para que sejam alcançados por todos ao final de cada ano escolar.
A SEEDF contribui através do acolhimento dos estudantes nas suas especificidades e auxiliando-os na sua adaptação aos diferentes ambientes, a fim de estimular o processo de
alfabetização do estudante.

5 - Garantir a implementação do currículo em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. (SEDF)
2016
A Diretoria de Ensino Fundamental realizou, em 2016, diversos seminários e rodas de conversas formativas com os coordenadores pedagógicos intermediários, gestores escolares,
e em momentos pontuais, com professores, com o objetivo também de fomentar a implementação e discussão dos documentos normativos da SEDF, incluindo o Currículo em Movimento da
Educação Básica (2014), de modo a torná-lo conhecido e aplicável. Como decorrência, a DIEF percebeu a necessidade de se definir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para os estudantes do ensino fundamental, possibilitando a garantia do que poderá/deverá ser aprendido ao se concluir essa etapa. O processo de definição desses objetivos de aprendizagem
configura ação da DIEF e deverá ser finalizada em 2017.
A Diretoria de Ensino Médio desenvolveu ainda, um resumo sistemático da Orientação Pedagógica " Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica" da SEEDF e
disponibilizou para as unidades escolares, por meio dos Coordenadores Intermediários do Ensino Médio das 14 CREs, com o objetivo de orientá-las na construção e/ou reformulação dos seus
Projetos Políticos Pedagógicos, já que o PPP é o instrumento de gestão escolar que concretiza o currículo e todas as atividades da escola. Ao analisarmos a versão final dos Projetos Políticos
Pedagógicos enviados para a SUBEB, verificamos que o currículo está sendo implementado nas escolas de Ensino Médio.
Já a Diretoria de Educação Infantil promoveu reuniões mensais de formação/orientação pedagógica aos Coordenadores Intermediários e Executores Pedagógicos, bem como
atendimento individualizado, elaboração de relatórios de acompanhamento pedagógico junto às unidades escolares (bimestral – pública e quadrimestral – conveniada). Foi elaborado instrumento
orientador de acompanhamento da semana de inserção/adaptação das crianças atendidas nas creches e Pré-escola, também por meio dos Coordenadores Intermediários e Executores
Pedagógicos. Reelaboração do documento Orientações Pedagógicas para conveniamento e outros instrumentos específicos para o acompanhamento pedagógico. A realização de formação para
todos os profissionais atuantes nas turmas de educação infantil, além de elaboração de ementa de dois cursos em parceria com a EAPE, com prioridade para as linguagens do Currículo de
Educação Infantil (1- Aprendizagens, prática pedagógica e inclusão na Educação Infantil; 2- Gestão escolar, competências essenciais da equipe gestora das instituições conveniadas e dos CEPIs);
fortaleceram ainda mais o trabalho realizado.
A realização do projeto IV Plenarinha de Educação Infantil “A cidade e o campo que as crianças querem”; a realização da Semana Distrital de Educação Infantil; e o
desenvolvimento do projeto Educação Infantil no Circuito de Ciências tem vindo ao encontro do atendimento da implementação do currículo .
2017
Como a SEEDF empenha-se em garantir não apenas o acesso de todos e todas à educação básica, mas, sobretudo, a permanência com qualidade referenciada nos sujeitos
sociais, foi desenvolvido o projeto Intervindo para as Aprendizagens que acompanhou o desenvolvimento pedagógico das 70 escolas de Anos Iniciais, que diminuíram seus resultados no (IDEB)
entre 2013 e 2015 e das 70 que possuem índice de reprovação maior ou igual a 15%, nos Anos Finais, proporcionando reflexões e ações acerca das aprendizagens propostas pelo Currículo da
Educação Básica do Distrito Federal por meio da interação entre a Diretoria de Ensino Fundamental, as UNIEB’s e as unidades escolares. Além disso, a SEEDF fomentou e acompanhou as ações
pedagógicas desenvolvidas nas Coordenações Regionais de Ensino, no que se refere ao atendimento específico das unidades escolares selecionadas, propôs ações para minimizar as principais
dificuldades pedagógicas dessas e subsidiou as coordenações coletivas através da UNIEB de cada Coordenação Regional de Ensino participante do projeto.
A SEEDF em 2017 promoveu reuniões de formação/orientação pedagógica com os Gestores Pedagógicos responsáveis pelo acompanhamento das Instituições Educacionais
Parceiras, bem como atendimento presencial estabelecido em cronograma anual e elaboração de relatórios de acompanhamento pedagógico semanal e trimestral junto à essas unidades, além de
acompanhamento in loco, em algumas unidades públicas e parceiras. Foi elaborado ainda, documento de orientação pedagógica para a semana de adaptação das crianças atendidas nas creches
e Pré-escola dessa SEEDF. Para atender a unidades escolares públicas e parceiras esta SEEDF promoveu a V Plenarinha da Educação Infantil, momento em que o currículo é evidenciado por
meio de um tema que é traduzido da vivência da criança e ofereceu formações para professores e coordenadores com o tema da Plenarinha Criança na Natureza: por um crescimento sustentável!
e com o tema Desenvolvimento Infantil. Vale ressaltar que foi garantido em Calendário Escolar 3 dias de Formação para professores de Educação Infantil de toda a rede. Em 2017 também foram
lançados 2 grandes projetos para garantir a implementação do Currículo : O Projeto Alimentação na Educação Infantil, mais de que cuidar: educar, brincar e interagir - que efetuou a substituição
dos utensílios de plástico do lanche escolar por utensílios de vidro e inox e trouxe as linguagens do Currículo para esse momento privilegiado para aprendizagens, primando por mudanças de

comportamentos e atitudes diante da alimentação saudável, que tanto almejamos. Por último foi lançado o 1o Prêmio Professores de Educação Infantil do Distrito Federal. O Prêmio teve como
objetivos identificar, valorizar, estimular e dar visibilidade ao trabalho pedagógico realizado pelos professores das Unidades Escolares Públicas e das Instituições Educacionais Parceiras da
SEEDF, de modo a promover o seu caráter científico e dar publicidade às boas práticas pedagógicas que contribuem para a melhoria da qualidade da Educação Infantil ofertada no Distrito Federal.
2018
No Distrito Federal, o aceite ao processo de implementação da BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental deu-se através da assinatura ao Termo de Adesão previsto na Portaria
nº 331. Desde o mês de fevereiro de 2018, um grupo de profissionais da rede iniciou as discussões sobre os rumos do trabalho a ser desenvolvido e em indicar uma equipe preliminar de redatores
de currículo.
Em março de 2018 foi estabelecido o Movimento Currículo da Educação Básica do Distrito Federal e BNCC - Educação Infantil e Ensino Fundamental. Após as discussões suscitadas pela equipe
de implementação. Pro BNCC foi decidido tomar como referência o Currículo em Movimento da Educação Básica, publicado no ano de 2014. Para todos os profissionais envolvidos nesse
processo, tornou-se mister atender aos elementos obrigatórios previstos na BNCC sem, no entanto, desconsiderar os avanços e elementos centrais consolidados no Currículo em Movimento,
resultados de amplas discussões entre profissionais da educação.
Assim, em dezembro de 2018, foi publicada uma edição revisitada dos cadernos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Currículo em Movimento da Educação Básica.
2019 A publicação do Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018) para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais) suscitou em
estratégias para a implementação do novo currículo na Rede em 2019. Vale ressaltar que as estratégias de revisão do documento curricular e sua implementação acontecem
em parceria como o Ministério da Educação – MEC por meio de programa específico. O Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular – ProBNCC foi
instituído pela Portaria MEC nº 331, de 5 de abril de 2018, com o objetivo de apoiar as Secretarias Estaduais e Distrital de Educação – Seduc e as Secretarias Municipais de
Educação – SME no processo de revisão ou elaboração e implementação de seus currículos alinhando-os à BNCC, em regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e
municípios. Essa portaria foi alterada pela Portaria MEC nº 756, de 3 de abril de 2019, para inserir aspectos específicos da implementação da BNCC para o Ensino Médio.
Não destoante do cenário nacional, os desafios na implementação se esbarraram na formação continuada, sobretudo, nas atividades práticas e presenciais, bem como, no
alcance da formação da maioria dos professores da Rede. No Ensino Fundamental, em especial no componente curricular de Ciências da Natureza, os desafios foram ainda
maiores em decorrência das profundas mudanças em comparação ao currículo anterior, tendo em vista também que o Programa Nacional do Livro e do Material Didático –
PNLD (PNLD 2020) não acompanhou as mudanças da Base.
A partir de 2019, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, iniciou-se o processo de revisitação do Currículo em Movimento do
Ensino Médio do Distrito Federal, com vistas à adequação deste documento ao amplo conjunto de reformas propostas pela legislação vigente, sobretudo, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96), alterada a partir da Lei 13.415/17, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM/2018) e os
Referenciais Curriculares para Elaboração de Itinerários Formativos (Portaria MEC nº 1.432/18).
Em outubro de 2019, teve início a consulta pública da primeira versão do documento, apresentado em minuta. Concomitante ao andamento da consulta, foram realizados
quatro eventos presenciais, sendo dois abertos a toda a população do Distrito Federal e dois deles para o público específico de professores e gestores da escolas-piloto do Novo
Ensino Médio. A contribuições recebidas por meio da consulta pública foram compiladas gerando a segunda versão do documento, que foi implementado em modelo piloto em
cinco unidades escolares de Ensino Médio em 2020. De acordo com o cronograma estabelecido, esta mesma versão foi entregue para um grupo de leitores críticos, para o qual

foram convidados representantes de diversos setores da sociedade civil, tais como sindicatos, universidades (UnB e instituições particulares), Institutos Federais, professores da
rede pública do Distrito Federal e profissionais de reconhecido valor para a educação a nível nacional. Após a leitura crítica do documento, uma nova versão do currículo será
levada novamente a consulta pública para validação da sociedade e da comunidade escolar, o que resultará na versão definitiva do documento a ser a ser homologado pelo
Conselho de Educação do Distrito Federal, com implementação gradual prevista para toda a rede de ensino a partir de 2021.
6 - Reduzir, até 2019, a taxa de reprovação no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino em, no mínimo, 10% (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do
PPA 2016-2019)
2018
Dando continuidade ao processo de implementação da Semestralidade nas Unidades Escolares de Ensino Médio, conforme preconiza a Meta 3, estratégia 3.3 do Plano Distrital de
Educação (PDE 2015-2024), a SEEDF trabalhou na perspectiva de solucionar os desafios relacionados a Semestralidade para que todas as Unidades Escolares que não aderiram a organização
semestral em 2017 pudessem se adequar para o cumprimento da referida Meta em 2018. Desta forma, observou-se por meio da análise dos indicadores que essa política pública tem propiciado a
redução das taxas de reprovação, conforme demonstram os dados do Censo Escolar de 2017/2018 nos gráficos a seguir:

Ao analisar os gráficos de rendimento das 36 Unidades Escolares que estavam na seriação em 2017 e implementaram a organização do trabalho pedagógico na Semestralidade em 2018, verificase que as taxas de reprovação escolar foram reduzidas de 15,92% para 11,21%, ou seja, uma redução de 4,71%. O gráfico a seguir demonstra o rendimento geral de todas as Unidades Escolares
de Ensino Médio (Diurno e Noturno) nos anos de 2017 e 2018, conforme dados preliminares do Censo Escolar.

Ao analisar os gráficos de rendimento geral de todas as unidades Escolares de Ensino Médio (Diurno e Noturno), observa-se que as taxas de reprovação escolar foram reduzidas de 15,73% para
12,53%, ou seja, uma redução de 3,2%.
Dentro deste contexto, a SEEDF considera que a reorganização dos tempos e espaços propiciados pela Semestralidade, tem contribuído significativamente e quantitativamente para a redução das
taxas de reprovação, pois essa política pública otimiza o rendimento das Unidades Escolares tornando o trabalho pedagógico mais eficiente e efetivo, favorecendo o processo de ensino
aprendizagem em conjunto com outras ações articuladas, como a avaliação formativa, a reestruturação curricular, o fortalecimento da coordenação pedagógica, do conselho de classe e da
diversificação das estratégias de ensino.
2019 Para efeito de cálculo dos índices de aprovação, reprovação e abandono, são utilizados os dados que são fornecidos pelo Censo Escolar do Distrito Federal. Esses dados não
puderam ser apurados devido à epidemia do COVID-19. Os formulários do Rendimento/Movimento do CensoDF ainda estavam sendo recebidos para correção e digitação
quando foi decretada a suspensão das atividades escolares, impossibilitando assim a continuidade do trabalho. Em relação aos dados do Educacenso, o mesmo ocorreu, as
informações ainda não foram disponibilizadas pelo INEP. Os dados indicados na tabela de análise quantitativa da meta referem-se ao ano de 2018.

7 - Reduzir, até 2019, a taxa de abandono escolar no Ensino Médio em, no mínimo, 30% (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 2016-2019)

2018

Em 2018, dando continuidade ao processo de implementação da Semestralidade nas Unidades Escolares de Ensino Médio, conforme preconiza a Meta 3, estratégia 3.3 do Plano Distrital
de Educação (PDE 2015-2024), a SEEDF trabalhou na perspectiva de solucionar os desafios relacionados a Semestralidade para que todas as Unidades Escolares que não aderiram à
organização semestral em 2017 pudessem se adequar para o cumprimento da referida Meta em 2018. Observou-se que por meio da análise dos indicadores que essa política pública tem
propiciado a redução das taxas de abandono, conforme demonstram os dados do Censo Escolar de 2017/2018 nos gráficos a seguir:

Ao analisar os gráficos de rendimento das 36 Unidades Escolares que estavam na seriação em 2017 e implementaram a organização do trabalho pedagógico na Semestralidade em 2018, verificase que as taxas de abandono das referidas Unidades Escolares foram reduzidas de 7,12% para 4,48%, ou seja, uma redução de 2,64%.
O gráfico a seguir demonstra o rendimento geral de todas as Unidades Escolares de Ensino Médio (Diurno e Noturno) nos anos de 2017 e 2018, conforme dados preliminares do Censo Escolar.

Ao analisar os gráficos de rendimento geral de todas as unidades Escolares de Ensino Médio (Diurno e Noturno), tem-se que as taxas de abandono das referidas Unidades Escolares foram
reduzidas de 7,70% para 6,31%, ou seja, uma redução de 1,39%. A SEEDF considera que a reorganização dos tempos e espaços propiciados pela Semestralidade, tem contribuído
significativamente e quantitativamente para a redução de abandono, pois essa política pública otimiza o rendimento das Unidades Escolares tornando o trabalho pedagógico mais eficiente e
efetivo, favorecendo o processo de ensino aprendizagem em conjunto com outras ações articuladas, como a avaliação formativa, a reestruturação curricular, o fortalecimento da coordenação
pedagógica, do conselho de classe e da diversificação das estratégias de ensino.
2019 Para efeito de cálculo dos índices de aprovação, reprovação e abandono, são utilizados os dados que são fornecidos pelo Censo Escolar do Distrito Federal. Esses dados não
puderam ser apurados devido à epidemia do COVID-19. Os formulários do Rendimento/Movimento do CensoDF ainda estavam sendo recebidos para correção e digitação
quando foi decretada a suspensão das atividades escolares, impossibilitando assim a continuidade do trabalho. Em relação aos dados do Educacenso, o mesmo ocorreu, as
informações ainda não foram disponibilizadas pelo INEP. Os dados indicados na tabela de análise quantitativa da meta referem-se ao ano de 2018.
8 - Reduzir, até 2019, o quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série no Ensino Fundamental em 50% (SEEDF) (Item incluído, conforme Decreto nº 39461/2018 de
Revisão do PPA 2016-2019)
2018
A redução do quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série no Ensino Fundamental foi de 15% a partir da análise comparativa entre os valores de 2015 e 2018.
Em 2018, com os índices de defasagem escolar ainda elevados, a SEEDF continuou empreendendo esforços para abertura de turmas e formação aos profissionais e vem realizando um
projeto piloto experimental para subsidiar a reelaboração de nova proposta metodológica de atendimento para correção de fluxo escolar, considerando fim da vigência do Programa para Avanço
das Aprendizagens Escolares (PAAE) (2016-2018). A SEEDF assinou o Memorando de Entendimento, que formaliza a parceria entre o GDF e o UNICEF, com vistas à realização da Busca Ativa

Escolar e atendimento aos estudantes de 15 a 17 anos em defasagem escolar, bem como fomentou junto às Coordenações Regionais de Ensino, a adesão dos estudantes ao Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.
A estratégia Trajetórias de Sucesso Escolar do UNICEF foi difundida para as escolas com turmas de PAAE de modo a fomentar a sua utilização no trabalho com os estudantes, melhorando o
desenvolvimento das turmas e dos estudantes dessas turmas, elaborando proposta de política pública para a correção de fluxo dos estudantes em defasagem idade/ano. Observa-se um aumento
no atendimento em turmas de correção de fluxo e uma redução do número total de estudantes em defasagem escolar no decorrer dos últimos quatro anos (Tabela abaixo). Apesar do Programa
para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE representar um avanço na garantia do direito à permanência com qualidade e na oferta à educação àqueles que não a tiveram em idade
própria, o atendimento esperado ficou aquém da meta planejada, cuja pretensão era o atendimento de 50% dos estudantes em defasagem escolar no ano de 2015 (62.900).

Tabela - Taxa de defasagem escolar em relação ao total de estudantes matriculados no Ensino Fundamental e atendimento no PAAE (2015-2018)
2019 Em relação aos dados de defasagem do DF apresentados pelo Censo Escolar 2019, verificou-se a presença de 74.462 estudantes em defasagem escolar. Desse universo total de
estudantes, encontram-se matriculados nos Anos Iniciais 16.876 (22,66%) e 33.713 (45,27%) nos Anos Finais, totalizando 50.589. No quadro abaixo podemos observar a
evolução do atendimento e da quantidade de alunos em defasagem, atualizando dados anteriores.
Ano

Total de Matrículas no Ensino Fundamental Defasagem % defasagem Atendimento em turmas de correção

2015 285.263

62.900

22,05

2.917

2016 279.697

62.191

22,24

2.605

2017 279.568

60.633

21,69

4.420

2018 272.504

53.478

19,62

3.510

2019 273.676

50.589

18,48

1.036

Realizaram-se as seguintes ações: Encontro para CREs que atendem turmas do PAAE; Acompanhamento e feedback in loco das turmas do PAAE; Fórum de Práticas Pedagógicas
das Turmas de Correção de Fluxo (PAAE); Encontros para debate sobre nova proposta de correção de fluxo - Programa Atitude; Oficina UNICEF/GDESC. Podemos observar
melhor o impacto das ações realizadas, no quadro síntese a seguir:

Encontros/Fóruns

Quantidade realizadas Público alcançado

Total de Envolvimento

5

551 profissionais da educação

167 participantes

1036 estudantes
Vivências de Acompanhamento 9

1036 estudantes
71 profissionais da educação ou de outros setores.
42 gestores
42 coordenadores pedagógicos
Aproximadamente 300 professores

Oficinas

2

71 participantes

As vivências de acompanhamento e os encontros/fóruns permitiram um monitoramento maior das turmas de correção de fluxo e o fomento de práticas pedagógicas
inovadoras que puderam contribuir com o desenvolvimento dos estudantes dessas turmas. As mesmas foram divulgadas por meio de circulares, fôlderes e convites para as
Coordenações Regionais de Ensino, Unidades Escolas, Secretarias e órgãos do GDF. Esses momentos também serviram para subsidiar a coleta de dados para elaboração do
novo Programa Atitude. O fortalecimento da parceria com a UNICEF e seu projeto de Trajetórias de sucesso escolar proporcionou ótimos momentos de reflexão e diagnose da
nossa rede de ensino, de seus possíveis parceiros e de como, pedagogicamente e socialmente, devemos pensar nos estudantes de turmas de correção de fluxo. Apesar do
número menor de alunos atendidos pelo programa vigente em 2019 ter caído drasticamente (70,48%), todo trabalho realizado alicerçou a elaboração de uma nova proposta de
correção de fluxo. O Programa Atitude: correção de fluxo escolar no DF - Possibilidades para continuar avançando, foi aprovado pelo Conselho de Educação do DF, por
intermédio do Parecer nº. 264/2019 e da Portaria nº. 501, publicada em 27 de dezembro de 2019. Para o ano de 2020 sugere-se fortalecimento, continuidade e expansão das
ações supracitadas, da oferta de turmas do novo Programa, além de atividades de monitoramento do mesmo e de formação continuada de professores, gestores e
coordenadores envolvidos.
INDICADORES DE DESEMPENHO

Orientações constam no item 5.1.3 das Instruções.
Unidade
deMedida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

%

70

31/jul/15

SEMESTRAL

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Código
Indicador

Denominação do Indicador

1511

TAXA DE ATENDIMENTO
PLENO DE ESTUDANTES
POR MEIO DA OFERTA DO
SISTEMA DE GESTÃO IEDUCAR.

1512

PERCENTUAL DE UNIDADES
ESCOLARES QUE OFERTAM
ENSINO
FUNDAMENTAL
CADASTRADAS
NO
PROGRAMA
MAIS
EDUCAÇÃO.

%

60

30/jun/15

ANUAL

63

58,98

67

58,98

71

52

1513

AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO
DOS
ESTUDANTES DO ENSINO
MÉDIO

NOTA

3,6

31/dez/13

BIANUAL

-

-

4,4

-

4,4

1514

AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO
DOS
ESTUDANTES DOS ANOS
INICIAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL.

NOTA

5,5

31/dez/13

BIANUAL

-

-

6,0

-

1515

AVALIAÇÃO
DE
DESEMPENHO
DOS
ESTUDANTES DOS ANOS
FINAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL.

NOTA

4,1

31/dez/13

BIANUAL

-

-

4,8

1516

TAXA
MÉDIA
DE
REPROVAÇÃO NO ENSINO
MÉDIO
(DIURNO
E
NOTURNO)
DA
REDE
PÚBLICA DE ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL.

%

17,79

31/mai/14

ANUAL

17,3

-

16,9

2019

2019

Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado

80

90

85

Fonte da
Informação

94

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE 4

75

52

PDE Interativo
/ Censo
Escolar/ SEDF
/ UO 18101 /
OE 4

3,4

-

-

IDEB/ SEDF /
UO 18101 / OE
4

6

6

-

-

IDEB/INEP/
SEDF / UO
18101 / OE 4

-

4,8

4,3

-

-

IDEB/INEP/
SEDF / UO
18101 / OE 4

-

16,4

14,82

16

12,53

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE 4

91

95

92

100

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1517

QUANTITATIVO
DE
ABANDONO NO 1º ANO DO
ENSINO MÉDIO NOTURNO
UNIDADE
DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO
DO
DISTRITO
FEDERAL.

6.873

31/mai/14

ANUAL

6.358

-

5.843

-

5.328

885

4.811

813

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE 4

1518

TAXA
MÉDIA
DE
ESTUDANTES ATENDIDOS
EM TURMAS DE DISTORÇÃO
IDADE-SÉRIE NO ENSINO
FUNDAMENTAL.

%

5,05

31/dez/14

ANUAL

7,6

3,96

19,9

5,71

33,6

6,13

50,0

2,28

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE 4

1519

TAXA
MÉDIA
DE
ESTUDANTES NO ENSINO
MÉDIO COM DEFASAGEM
DE IDADE EM RELAÇÃO À
SÉRIE CORRETA.

%

31,77

31/jul/15

ANUAL

30,09

30,05

28,41

31,9

26,73

31,27

25,5

31,27

Censo Escolar/
SEDF / UO
18101 / OE 4

Código
Indicador

Denominação do Indicador

Unidade
deMedida

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado

Fonte da
Informação

Justificativas 2016
Indicador 1511 - O índice foi alcançado de forma exitosa em razão da atuação intensa da equipe no atendimento dos estudantes do ensino fundamental, anos iniciais, finais e ensino médio.
Indicador 1512 – Houve redução no número de Unidades Escolares cadastradoas em razão do desligamento do programa por parte de algumas dessas Unidades.
Indicador 1513 – Índice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador 1514 – Indice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador 1515 – Indice bianual. Será averiguado em 2017.
Indicador 1516 – Índice disponível a partir do 5º mês do ano subsequente a coleta da matrícula inicial
Indicador 1517 – Índice disponível a partir do 5º mês do ano subsequente a coleta da matrícula inicial
Indicador 1518 – Até 2016 a abertura de turmas foi realizada por adesão pelos gestores das unidades escolares praticada como ato discricionário. Posteriormente foi regulamentada pela portaria
nº 448/2016

Indicador 1519 – O índice ficou abaixo por não ter havido implantação do programa de correção de fluxo no ensino médio no biênio 2015/16. Mesmo a Secretaria possuindo orientação pedagógica
para a correção idade/série no ensnio médio, aimplantação é dificultada em razão do estudante em defasagem ser caracterizado por apresentar dois anos de atraso escolar em relação a idade
pretendida para o ingresso nessa etapa que é cursada em três anos.
Justificativas 2017
Indicador 1511 – índice alcançado devido à inclusão da Gestão Democrática, do Módulo Creche, parecer 171 e integração com DFTRANS.
Indicador 1512 – Conforme o PDE prevê o atendimento de no mínimo 7h diárias para ser oferta de Educação Integral, a SEDF fez adesão ao Programa Novo Mais Educação. Em outubro de
2016, foram indicadas 245 unidades escolares na plataforma do SIMEC/PAR para o Programa Novo Mais Educação. Dentre as indicadas, cadastraram-se no Programa Novo Mais Educação,
através da plataforma do PDDE Interativo, 208 escolas da SEEDF.
Indicador 1513 – Dados ainda não divulgados pelo INEP/MEC. Segundo a Portaria INEP Nº 551, DE 22 DE MARÇO DE 2017, a divulgação dos resultados finais e microdados públicos da
pesquisa pelo Inep será no dia 31/01/2018.
Indicador 1514 – Dados ainda não divulgados pelo INEP/MEC. Segundo a Portaria INEP Nº 551, DE 22 DE MARÇO DE 2017, a divulgação dos resultados finais e microdados públicos da
pesquisa pelo Inep será no dia 31/01/2018.
Indicador 1515 – Dados ainda não divulgados pelo INEP/MEC. Segundo a Portaria INEP Nº 551, DE 22 DE MARÇO DE 2017 a divulgação dos resultados finais e microdados públicos da
pesquisa pelo Inep será no dia 31/01/2018.
Indicador 1516 – Disponíveis a partir de 5 meses do ano subsequente à coleta da matrícula inicial, conforme cronograma disposto na PORTARIA INEP Nº 551, DE 22 DE MARÇO DE 2017.
Indicador 1517 – Disponíveis a partir de 5 meses do ano subsequente à coleta da matrícula inicial, conforme cronograma disposto na PORTARIA INEP Nº 551, DE 22 DE MARÇO DE 2017.
Indicador 1518 – Baixa adesão das Unidades Escolares de Ensino Fundamental pelos seguintes motivos: resistência em trabalhar com estudantes em defasagem escolar, escassez de
professores com dupla habilitação, não pagamento de horas residuais, falta de espaço físico , não responsabilização dos gestores/professores ao descumprirem as normas/orientações vigentes.
Indicador 1519 – Os estudantes provenientes do Ensino Fund. que já apresentam distorção são matriculados no Ensino Médio. Outro aspecto são índices elevados de reprovação, abandono e a
evasão escolar devido à falta de estratégias de ensino e de práticas de avaliação formativa, que somada a fatores pessoais, familiares, econômicos e sociais fazem com que os estudantes não
adquiram as aprendizagens necessárias para avançarem.
Justificativas 2018
Indicador 1511 - A implantação dos Ciclos e inclusão de ensino integral, alteraram as regras existentes no i-Educar, o que ocasionou em uma reestruturação de todo o sistema, não permitindo
alcançar em 2018, o índice desejado.
Indicador 1512 – Não houve incremento, uma vez que o quantitativo de Unidades Escolares indicadas pelo MEC para adesão ao programa novo mais educação foi reduzido. A redução se deve à
implantação do Programa Mais Alfabetização, visto que as turmas de 1º e 2º anos deixaram de ser atendidos no Programa Novo Mais Educação, reduzindo assim o quantitativo de estudantes
contemplados com a educação integral.

Indicador 1513 – O valor apurado, não corresponde à realidade do DF, pois apenas 11 u. escolares tiveram seus dados registrados. Isso relaciona-se às mudanças ocorridas na metodologia de
coleta de dados, conforme Portaria n° 447, de 24/05/2017, e às mudanças políticas que o Brasil atravessava. Vale ressaltar que as Unidades Escolares que ofertam Educação Profissional
Integrada ao Ensino Médio não entraram nos cálculos para mensuração do Ideb.
Indicador 1514 – Registra-se uma evolução do índice em questão, que considera proficiência e fluxo escolar, ao longo dos últimos anos. Considera-se que este é resultado da implementação de
políticas como a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, que evidencia a concepção de avaliação para a aprendizagem e propõem uma (re)organização do trabalho pedagógico.
Para otimizar os resultados é importante consolidar a proposta de acompanhamento pedagógico envolvendo os níveis central, intermediário e local.
Indicador 1515 – Percebe-se que houve uma evolução do índice em questão, que considera proficiência e fluxo escolar, ao longo dos últimos anos. Todavia, a referida evolução ainda não atingiu
o nível desejado. Diante do fato, a SEEDF vem implementando políticas como a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens, que evidencia a concepção de avaliação para a
aprendizagem e propõem uma (re)organização do trabalho pedagógico.
Indicador 1516 – A partir de 2018, consoante a Estratégia 3.3 do PDE, todas as unidades escolares que ofertam Ensino Médio devem estar funcionando com a Semestralidade. Havendo um
tempo maior de contato entre o professor e os estudantes, permitindo que sejam desenvolvidas estratégias pedagógicas diversificadas mais adequadas às necessidades educacionais de cada
estudante, favorecendo, assim, as aprendizagens e reduzindo as taxas de reprovação.
Indicador 1517 – Consoante a Estratégia 3.3 do PDE, todas as unidades escolares de Ensino Médio devem ofertar a Semestralidade. Havendo um tempo maior de contato entre o professor e os
estudantes, permitindo que sejam desenvolvidas estratégias pedagógicas diversificadas mais adequadas às necessidades educacionais de cada estudante, favorecendo, assim, as aprendizagens
e tornando o ensino mais atrativo, o que faz que os estudantes permaneçam na escola reduzindo as taxas de abandono.
Indicador 1518 – Por se tratar de um programa que é realizado mediante adesão da gestão da escola, observa-se alguns dificultadores para a mobilização e oferta das turmas do programa. Para
alcançar os resultados desejados se faz necessário ajustar a modulação dos professores, reduzir a rotatividade de professores contratados em regime temporário,avaliar a quantidade de
estudantes por sala de aula, instituir políticas de formação continuada para os docentes de modo sistemático.
Indicador 1519 – Com a Lei nº13.415/2017, que altera substancialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e com a homologação da nova DCNEM e da BNCC em 2018,
novas políticas serão implementadas no Distrito Federal para melhoria do acesso, progresso e aprendizagem dos estudantes. Assim, a SEEDF já está desenvolvendo uma nova proposta
pedagógica-administrativa para o ensino médio do Distrito Federal, a fim de superar os desafios relacionados ao acesso, progresso e aprendizagens dos estudantes
Justificativas 2019
Indicador 1511 - Inclusão da modalidade EJA-EAD; manutenções evolutivas (matrícula secundária, possibilitando a inclusão de unidades que fazem atendimento complementar - CIL, CEE,
Escolas Parque e Centros Profissionalizantes) e corretivas (estabilização do sistema após ataque hacker). O índice pretendido não foi alcançado tendo em vista redução de pessoal e priorizações
determinadas pela Administração Central (Novo Ensino Médio).
Indicador 1512 – Não houve novas adesões e nem novo repasse de recurso do Programa Mais Educação. Houve apenas o atendimento de 79 unidades escolares cadastradas no Programa Mais
Educação Alfabetização -PMALFA. Entraves: Sucessivas alterações no cronograma; Instabilidade da Plataforma CAED; Demora no repasse dos recursos; Suspensão da execução dos recursos
recebidos; Internet rápida em área rural.
Indicador 1513 – Os dados para o ano de 2019 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conforme a PORTARIA Nº 366, DE 29 DE ABRIL DE 2019 serão divulgados até 31 de
agosto de 2020, todas as escolas com aplicação censitária que cumprirem os critérios dispostos nesta Portaria terão acesso a seus resultados finais por meio do Boletim da Escola, disponível no
Portal do INEP.

Indicador 1514 – Os dados para o ano de 2019 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), conforme a PORTARIA Nº 366, DE 29 DE ABRIL DE 2019 serão divulgados até 31 de
agosto de 2020, resultados finais por meio do Portal do INEP.
Indicador 1515 – Os dados para o ano de 2019 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) , conforme a PORTARIA Nº 366, DE 29 DE ABRIL DE 2019 serão divulgados até 31 de
agosto de 2020, todas as escolas com aplicação censitária que cumprirem os critérios dispostos nesta Portaria terão acesso a seus resultados finais por meio do Boletim da Escola, disponível no
Portal do INEP.
Indicador 1516 – As formações pedagógicas com foco na diversificação das estratégias de avaliação e aprendizagem junto como a implementação da Semestralidade possibilitaram a redução dos
índices de reprovação das UE que ofertam o Ens.Méd. A redução da tx de reprovação se deu pelo conjunto de ações que possibilitaram diagnóstico mais detalhado sobre as potencialidades e
necessidades dos estudantes e o desenvolvimento de estratégias pedagógicas diversificadas mais adequadas às necessidades educacionais individuais
Indicador 1517 – A Implementação da organização pedagógica da Semestralidade, possibilitou um maior tempo de contato entre professores e estudantes, que em conjunto com as formações
continuadas, permitiram o desenvolvimento de estratégias pedagógicas diversificadas, mais adequadas às necessidades educacionais, favorecendo, assim, as aprendizagens e tornando o ensino
mais atrativo, o que estimulou a permanência dos estudantes na escola contribuindo para redução das taxas de abandono.
Indicador 1518 – Foram identificados 81.243 estudantes em defasagem escolar. Assim matriculados: Anos Iniciais 12,53% e Anos finais 29,94%. O atendimento ocorreu em 42 turmas de 6º a 9º
anos. O acompanhamento do programa de correção de fluxo em vigência no ano de 2019 - PAAE, e na elaboração de uma nova proposta, intitulada Programa Atitude, realizaram diversas ações
para atingimento da meta alcançada.
Indicador 1519 – Observa-se um elevado índice de estudantes com defasagem idade série provenientes do EnsFund caracterizada por um atraso escolar de dois anos ou mais em relação à série
correta, é um grande desafio para o Ensino Médio, já que a última etapa da Educação Básica é cursada em três anos, sendo um curto período de tempo para corrigir o fluxo daqueles estudantes
que não concluíram na idade correta a Educação Infantil e o Ensino Fundamental
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
Orientações constam no item 5.1.4 das Instruções (limitado a 10 linhas por ação não orçamentária)
COD
PROG

6221

COD
OBJ

4

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

1

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA

Realização de estudos para a criação de um Sistema de
Informação da Secretaria específico para acompanhar,
monitorar e avaliar a oferta de escolarização para
crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade
social (população em situação de rua, acolhimento
institucional e medidas protetivas), de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas de
Internação, Liberdade Assistida e Semiliberdade, bem
como as populações historicamente excluídas
(negros/as, indígenas, ciganos/as, travestis e

UO RESP.

18101

IMPLEMENTAÇÃO
IMPLEM. ATÉ
ATÉ 2018 (%)
2019 (%)

10

10

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

2016-A SEDF aplicou um questionário diagnóstico que objetivou o
mapeamento das ações das unidades escolares em relação
à aplicação dos Eixos Transversais Cidadania e Educação e para
os Direitos Humanos e Educação para a Diversidade. Tal ação
possibilitou a criação de um relatório que está sendo utilizado como
balizador para a elaboração e proposição de políticas educacionais
específicas para todas e cada uma das temáticas apresentadas
nesta meta.

2017- Após análise do questionário aplicado em 2016, verificou-se

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
IMPLEM. ATÉ
ATÉ 2018 (%)
2019 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

que este estavam contaminados, pois as perguntas apresentavam
vícios de construção.

transexuais) e população camponesa. (SEDF)

Para os próximos exercícios, a SEEDF irá viabilizar a articulação
entre SUBEB/SUMTEC/SUPLAV para utilização de banco de dados
dos sistemas I-EDUCAR, CENSO ESCOLAR, EDUCACENSO,
AVALIAÇÃO EM DESTAQUE para efetivar proposta de
desenvolvimento de Sistema Integrado de Informação.
2018 - Houve início as tratativa para criação/inclusão de um
Sistema de Informação específico para acompanhamento,
monitoramento e avaliação da escolarização da população
camponesa, população em situação de rua, estudantes em
acolhimento institucional, adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas de Internação, Liberdade Assistida e
Semiliberdade, bem como as populações historicamente excluídas
(negros/as, indígenas, ciganos/as e LGBTs).
2019 –

Houve a continuidade das articulações e
tratativas internas nesta
SEEDF
para
criação/inclusão de um Sistema de Informação
específico
para
acompanhamento,
monitoramento e avaliação da escolarização da
população camponesa, população em situação
de
rua,
estudantes
em
acolhimento
institucional, adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas de Internação,
Liberdade Assistida e Semiliberdade, bem como
as populações historicamente excluídas
(negros/as, indígenas, ciganos/as e LGBTs),
estando ainda em fase de estudos pela área de
tecnologia da SEEDF.
6221

4

2

Elaboração de relatórios semestrais para as Secretarias
envolvidas com a proteção integral dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas. (SEDF)

18101

100

100

2016-O fluxo previsto de acompanhamento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas está previsto na Portaria
nº 09/2013 que prevê momentos de articulação entre SECRIANÇA

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
IMPLEM. ATÉ
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e SEEDF, inclusive com emissão de relatórios.
Por solicitação das Unidades de Meio Aberto - UAMA/SECRIANCA
foram emitidos relatórios individuais, e em fluxo contínuo, de
estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas.

2017 Foi elaborado relatório anual dos Núcleos de Ensino das
Unidades de Internação. Por solicitação das Unidades de Meio
Aberto - UAMA/SECRIANCA demandando os relatórios individuais
de estudantes em cumprimento de medidas socioeducativas,
esclarecemos que todos os relatórios solicitados pela SECRIANÇA
foram emitidos.

2018
Foram elaborados, pelos Núcleos de Ensino das Unidades de
Internação
Socioeducativas,
Relatórios
Anuais
de
Acompanhamento da Política de Escolarização de Adolescentes
em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação.
2019 –

Relatório de atividades diárias, entrada e saída
de adolescentes nas unidades de internação
provisória, encaminhamento dos adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas
para as Unidades de Ensino da SEEDF, projetos,
planos de aula como parte integrante do
cotidiano escolar do adolescente para que a
família e o poder judiciário tenham acesso e
tomem as providências cabíveis.

6221

4

3

Desenvolvimento de instrumento de indicadores de
qualidade para o funcionamento de instituições públicas
e privadas que prestam atendimentos aos estudantes

18101

10

30

2016
Foi realizado contato com a governadoria e a Fundação de apoio a
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Pesquisa - FAP lançou edital para avaliação dos indicadores de
qualidade da Educação Especial na perspectiva da Escola Inclusiva

com
deficiências,
Transtorno
Global
do
Desenvolvimento e Altas Habilidades/ Superdotação,
para avaliar 100% das instituições que oferecem
atendimento complementar ou suplementar aos
estudantes da Educação Especial. (SEDF)

O Edital foi lançado em agosto/2016, resultando em 13 projetos
aprovados. O resultado final ainda não é de conhecimento desta
Casa.
2017
Está em elaboração o instrumento de indicadores de qualidade
para funcionamento das instituições públicas que prestam
atendimento aos estudantes com deficiência, TGD/TEA e AH/S que
oferecem atendiemtno complementar ou suplementar;
Informamos que ainda não há acompanhamento de instituições
particulares.
2018
Não foi concluída a elaboração do instrumento de indicadores de
qualidade para funcionamentos das instituições públicas que
prestam atendimento aos estudantes com deficiência, TGD/TEA e
altas habilidades.
2019 –

Foi elaborado instrumento virtual para
realização de "Estudo de Casos" dos
estudantes com deficiências e TEA da
Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal. O referido instrumento
encontra-se em fase de avaliação.
6221

4

4

Realização de mapeamento das áreas de insegurança
alimentar para atendimento especial com relação à
alimentação escolar. (SEDF)

18101

100

100

2016 - Levantamento das instituições situadas em área de
vulnerabilidade social; encaminhamento de circular para as
Coordenações Regionais de Ensino elencando as instituições
situadas em áreas de vulnerabilidade que não estavam
contempladas pela oferta de refeição complementar; determinação
das escolas que demonstraram interesse e condições das
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instalações físicas; inicio do processo em 2016. As principais
dificuldades enfrentadas foram a infraestrutura das cozinhas e
depósitos que não permitem o aumento da oferta de mais uma
refeição e a carência de recursos humanos.
Hoje, das 198 escolas situadas em territórios de vulnerabilidade
social, 38 foram atendidas com a refeição complementar,
perfazendo um total de 19% das escolas atendidas.
Das 77 escolas situadas em zona rural, 35 foram atendidas com
refeição complementar, perfazendo um total de 45% das escolas
atendidas.

2017 - O atendimento com a refeição complementar aos estudantes
das unidades escolares em áreas de vulnerabilidade social e em
zona rural foi mantido ao longo de todo ano letivo de 2017, mas não
houve possibilidade de inclusão de novas unidades escolares.

2018 - Durante o ano de 2018 o atendimento com a refeição
complementar e a mudança de atendimento para modalidade de
duas refeições aos estudantes das unidades escolares em áreas de
vulnerabilidade social e em zona rural foi mantido, bem como houve
várias tentativas por parte das áreas técnicas interessadas em
ampliar este atendimento. Restou impossibilitada a inclusão de
novas unidades escolares rurais no atendimento preconizado em
razão da falta de estrutura física para acondicionamento de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis, bem como falta de pessoal
(manipuladores de alimentação escolar) para que fosse ampliada a
oferta, segundo as justificativas das escolas provocadas. Além de
tal, foi iniciado no final do ano de 2018 um novo mapeamento
quanto à adesão de escolas em região de vulnerabilidade social e
zonas rurais para levantamento de dados mais fidedignos quanto
ao quadro existente.
2019 –

No primeiro semestre de 2019 foi solicitado ao
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos – DIEESE dados
oficiais e atuais do mapeamento das áreas de
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vulnerabilidade social do Distrito Federal, com o
fito de atualizar o atendimento com alimentação
escolar. No entanto, o DIEESE encaminhou o
estudo de 2010, não havendo dado mais
atualizado. De acordo com a pesquisa do
DIEESE, das 240 unidades escolares localizadas
em área de vulnerabilidade social, apenas 89
unidades escolares (37%) fazem o atendimento
com duas refeições ou mais. Foi realizado então,
um levantamento entre as unidades escolares
inseridas no contexto apresentado para que
justificassem os motivadores para não adesão à
modalidade de 2 refeições mesmo preenchendo
os requisitos para que fossem contempladas. Em
resposta a grande maioria destacou ausência de
infraestrutura (estrutura física, utensílios,
equipamentos e mão-de-obra) para estabelecer
2 refeições na unidade. O atendimento às
unidades escolares em zona rural foi mantido.

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos
Orientações constam no item 5.1.5 das instruções (texto limitado a 80 linhas por objetivo específico).
2016
O Objetivo específico 04, intitulado como Melhor Indicador, direcionou suas ações para promover a melhoria dos indicadores da rede pública de ensino do Distrito Federal,
contemplando as dimensões de equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência.
Assim, nesse objetivo, A SEEDF direcionou sua atuação para a implantação do Sistema de Gestão i-educar nas modalidades de ensino: médio, fundamental, educação infantil e
Educação de jovens e Adultos.
Avançou também o cadastramento das unidades escolares ofertantes do ensino fundamental no Programa Mais Educação.

Apurou ainda, uma redução nas taxas de reprovação e abandono escolar no ensino médio e uma redução no percentual de estudantes em distorção idade/série no Ensino
fundamental.
Essas melhorias deram-se fundamentalmente pela ação contínua da Secretaria de Educação, na implementação e consolidação do Projeto da Organização Escolar em Semestres
no Ensino Médio. Houve uma preparação dos coordenadores intermediários das Regionais de Ensino e dos coordenadores locais das Unidades Escolares. A Secretaria desenvolveu uma série de
materiais sobre a Semestralidade a fim de fomentar o debate nas Coordenações Regionais de Ensino com os gestores das unidades escolares de Ensino Médio envolvendo também as equipes
docentes.
A SEEDF, por meio da Diretoria de Ensino Médio, também acompanhou sistematicamente a produção dos Projetos Político - Pedagógicos das escolas, com objetivo de orientar e
direcionar as ações desenvolvidas nas Unidades Escolares. Outras ações diretamente relacionadas a programas e projetos que buscam incentivar a participação ativa dos estudantes em todo o
processo de aprendizagem de forma a promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública também foram implementadas.
Por meio de sua Diretoria de Ensino Fundamental da subsecretaria de Educação Básica, realizou fóruns de discussões em todas as Coordenações Regionais de Ensino acerca da
implantação da Política Pública de Ciclos para as Aprendizagens referente ao 2º bloco do 2º ciclo nas Unidades de Ensino, com o intuito de discutir sobre a unidade pedagógica da escola e a
garantia do direito de aprender dos estudantes. Atuou ainda na formação e articulação com os Centros de Referência para os Anos Iniciais - CRAI e com as unidades escolares, tratando sobre
avaliação sistematizada dentro da sua rotina de trabalho, levando os profissionais do CRAI a incentivar às escolas, a realização desta por meio do acompanhamento pedagógico, tomando a
avaliação formativa como base.
Atuou ainda no aprofundamento dos estudos e da perspectiva trazida pela formação do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa - PNAIC/MEC de professor-pesquisador
de modo a assegurar a permanência dos estudantes com sucesso na escolarização, implicando diretamente na elevação dos índices de aprendizagem dos estudantes matriculados nos anos
iniciais.
Como resultado, foi atingido o índice 3 referente à meta da Provinha Brasil - alunos alfabetizados, capazes de ler textos curtos, inferir informações e reconhecer a finalidade deles em mais de 90% das provas dos estudantes que realizaram a avaliação no item leitura.
Ainda seguindo as metas definidas no referido Objetivo, a Secretaria de Educação realizou seminários e reuniões formativas com os coordenadores pedagógicos intermediários,
gestores escolares, e professores com o objetivo, também, de fomentar a implementação e discussão dos documentos normativos da SEEDF, incluindo o Currículo em Movimento da Educação
Básica, de modo a torná-lo conhecido e aplicável.
Foi desenvolvido também um resumo sistemático da Orientação Pedagógica “Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica" da SEEDF, que foi disponibilizado para as
unidades escolares por meio dos Coordenadores Intermediários do Ensino Médio das 14 CREs, com o objetivo de orientá-los na construção e/ou reformulação dos seus Projetos Políticos
Pedagógicos
Houve reuniões mensais de formação/orientação pedagógica com Coordenadores Intermediários e Executores Pedagógicos, bem como atendimento individualizado, elaboração de
relatórios de acompanhamento pedagógico junto às unidades escolares. Foi elaborado instrumento orientador de acompanhamento da semana de inserção/adaptação das crianças atendidas nas
creches e Pré-escola, também por meio dos Coordenadores Intermediários e Executores.
Nas ações não orçamentárias ,houve iniciativas importantes como a realização de estudos para a criação de um Sistema de Informação da Secretaria, específico para acompanhar,
monitorar e avaliar a oferta de escolarização para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social - população de rua, acolhimento institucional e medidas protetivas de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Liberdade Assistida e semi liberdade, bem como as populações historicamente excluídas. Também foi desenvolvido instrumento de
indicadores de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimentos aos estudantes com deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação.

Por fim, foi verificado também o não alcance de percentual total no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo. Tal fato deu-se fundamentalmente por
inexistência de disponibilidade orçamentária e, em menor proporção, por inadequação do quantitativo da força de trabalho.
Assim, avalia-se que, no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não orçamentárias – atingiu-se a meta em aproximadamente 60% ou seja, o público alvo foi parcialmente
contemplado.
2017
Em 2017, a SEEDF direcionou sua atuação para a implantação do Sistema de Gestão i-educar nas modalidades de ensino: médio, fundamental, educação infantil e educação de
jovens e adultos, dando continuidade na meta estabelecida. Foram desenvolvidos no i-Educar o Módulo de Eleições e implementada a modalidade de educação de jovens e adultos – EJA. Por
outro lado, foram realizadas manutenções evolutivas no Sistema de Gestão Acadêmica - SAGE visando à sua implantação na rede a partir do próximo ano.
Avançou no cadastramento das unidades escolares ofertantes do ensino fundamental no Programa Mais Educação, bem como houve uma redução nas taxas de reprovação escolar
no ensino médio e uma redução no percentual de estudantes em distorção idade/série no Ensino fundamental.
Em 2017, a SEEDF atuou na articulação de ações de implementação do Programa para Avanço das Aprendizagens Escolares – PAAE, ampliação do atendimento da oferta e na
orientação do trabalho pedagógico das Coordenações Regionais de Ensino, que acompanham unidades escolares que ofertaram turmas do Programa. Foram constatadas 176 turmas do PAAE no
Ensino Fundamental em 13 Regionais de Ensino. Esse atendimento representou o alcance de 4.829 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove) estudantes. Foram ofertados ainda cursos para os
docentes atuantes no Programa em parceria com a EAPE e UNICEF.
A SEEDF também acompanhou sistematicamente a produção dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas, com objetivo de orientar e direcionar as ações desenvolvidas nas
Unidades Escolares. Outras ações diretamente relacionadas a programas e projetos que buscam incentivar a participação ativa dos estudantes em todo o processo de aprendizagem de forma a
promover a melhoria dos indicadores da Rede Pública também foram implementadas.
A SEEDF por meio da Diretoria de Ensino Fundamental realizou fóruns de discussões em todas as Coordenações Regionais de Ensino acerca da implantação da Política Pública de
Ciclos para as Aprendizagens, referente ao 2º bloco do 2º ciclo nas Unidades de Ensino com o intuito de discutir sobre a unidade pedagógica da escola e a garantia do direito de aprender dos
estudantes. Atuou ainda na formação/articulação com os Centros de Referência para os Anos Iniciais - CRAI e com as unidades escolares, tratando sobre avaliação sistematizada dentro da sua
rotina de trabalho, levando os profissionais do CRAI a incentivar as escolas a realização desta, por meio do acompanhamento pedagógico, tomando a avaliação formativa como base.
Também em 2017 a SEEDF por meio da Diretoria de Ensino Fundamental realizou encontros e oficinas junto às Coordenações Regionais de Ensino a fim de fortalecer o trabalho do
CRAI, junto às UNIEB/CRE, nas formações e nas ações de acompanhamento das aprendizagens dos estudantes das UE que ofertam atendimento aos anos iniciais. Após análise do resultado das
principais avaliações externas e dos indicadores de reprovação, por meio do projeto intervindo para as aprendizagens a Secretaria por meio da Diretoria de Ensino Fundamental acompanhou as 70
escolas que apresentaram redução nos índices no IDEB, propondo ações e intervenções a fim de potencializar o trabalho pedagógico e minimizar as principais dificuldades das aprendizagens.
Como resultado dessas ações, atingiu-se os índices 4 e 5 referente à meta da Provinha Brasil - 2ª etapa em 92,6% em Leitura e 95,02% em matemática das provas dos estudantes que realizaram
a avaliação.
Atuou ainda no aprofundamento dos estudos e da perspectiva trazida pela formação do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa - PNAIC/MEC de professor-pesquisador
de modo a assegurar a permanência dos estudantes com sucesso na escolarização, implicando diretamente na elevação dos índices de aprendizagem dos estudantes matriculados nos anos
iniciais. Como resultado, foi atingido o índice 3 referente à meta da Provinha Brasil - alunos alfabetizados, capazes de ler textos curtos, inferir informações e reconhecer a finalidade deles - em mais
de 90% das provas dos estudantes que realizaram a avaliação no item leitura.

Ainda seguindo as metas definidas no referido Objetivo Específico, a Secretaria de Estado de Educação realizou seminários e reuniões formativas com os coordenadores
pedagógicos intermediários, gestores escolares, e professores com o objetivo também de fomentar a implementação e discussão dos documentos normativos da SEEDF, incluindo o Currículo em
Movimento da Educação Básica, de modo a torná-lo conhecido e aplicável.
Foi desenvolvido um resumo sistemático da Orientação Pedagógica “Projeto Político Pedagógico e Coordenação Pedagógica" da SEEDF e disponibilizado para as unidades
escolares por meio dos Coordenadores Intermediários do Ensino Médio das 14 CREs, com o objetivo de orientá-los na construção e/ou reformulação dos seus Projetos Políticos Pedagógicos
Tendo em vista o processo de implementação da Organização do Trabalho Pedagógico na Semestralidade em todas as unidades escolares de Ensino Médio em 2018, conforme
preconiza a Meta 3, Estratégia 3.3 do Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024), a SEEDF trabalhou, em 2017, com a perspectiva de solucionar os desafios relacionados à Semestralidade.
Como se pode observar pelos dados apresentados no Objetivo acima, as escolas que adotaram a Semestralidade apresentaram rendimentos superiores àquelas que permaneceram na Seriação
tradicional. Considerando que, a partir de 2018, todas as escolas devem organizar o trabalho pedagógico na Semestralidade, espera-se uma melhora considerável nesses indicadores a partir
desse ano.
Houve reuniões mensais de formação/orientação pedagógica com Coordenadores Intermediários e Executores Pedagógicos, bem como atendimento individualizado, elaboração de
relatórios de acompanhamento pedagógico junto às unidades escolares. Foi elaborado instrumento orientador de acompanhamento da semana de inserção/adaptação das crianças atendidas nas
creches e pré-escola, também por meio dos Coordenadores Intermediários e Executores.
Nas ações não orçamentárias desse Objetivo houve iniciativas importantes como a realização de estudos para a criação de um Sistema de Informação da Secretaria, específico
para acompanhar, monitorar e avaliar a oferta de escolarização para crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social - população de rua, acolhimento institucional e medidas
protetivas, de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, liberdade assistida e semiliberdade, bem como as populações historicamente excluídas. Também foi
desenvolvido instrumento de indicadores de qualidade para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimentos aos estudantes com deficiências, transtorno global do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Por fim, verificou-se que houve dificuldade no atingimento de percentual total no conjunto das metas estabelecidas para o cumprimento do objetivo específico 004. Isso se deu
fundamentalmente por inexistência de disponibilidade orçamentária e, em menor proporção, pelo quantitativo da força de trabalho.
2018
A SEEDF buscando atingir as metas do objetivo específico 004, intitulado como Melhor Indicador, continuou em 2018, direcionando suas ações para promover a melhoria dos indicadores
da rede pública de ensino do Distrito Federal, contemplando as dimensões de equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência.
Assim, nesse objetivo, a SEEDF atuou no processo de implementação da BNCC. Assim, após estudos, discussões e instituição do Movimento Currículo da Educação Básica do Distrito
Federal e BNCC - Educação Infantil e Ensino Fundamental no âmbito da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB. Em dezembro de 2018, foi publicada uma edição revisitada dos cadernos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Currículo em Movimento da Educação Básica.
Valorizando a formação docente a SEEDF realizou curso no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC para os professores atuantes no Bloco I do 2º Ciclo
para as Aprendizagens. Nesse sentido, a SEEDF elaborou propostas de atividades, compiladas em um material de apoio pedagógico denominado “Cadernos Pensar, Fazer e Aprender”, importante
recurso didático no processo de alfabetização em língua materna e matemática e destinados aos estudantes dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental.
Outro avanço foi o fortalecimento da realização da Prova Diagnostica que na edição de 2018, teve como objetivo avaliar os estudantes de 2º, 3º e 4º anos do 2º Ciclo para as
Aprendizagens. A partir dos relatórios de desempenho desta avaliação é possível planejar intervenções pedagógicas, tendo como referência os índices de erro e de acerto, podendo assim
identificar em quais descritores e habilidades (em leitura e matemática) estão as fragilidades e potencialidades dos estudantes.

Houve também, em 2018, uma redução de 15% no quantitativo de estudantes em condição de distorção idade/série no Ensino Fundamental, a partir da análise comparativa entre os
valores de 2015 e 2018. Para isso, com os índices de defasagem escolar ainda elevados, a SEEDF continuou empreendendo esforços para abertura de turmas e formação aos profissionais e vem
realizando um projeto piloto experimental para subsidiar a reelaboração de nova proposta metodológica de atendimento para correção de fluxo escolar, considerando fim da vigência do PAAE
(2016-2018). Também fomentou junto às Coordenações Regionais de Ensino, a adesão dos estudantes ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.
A SEEDF, por meio da Diretoria de Ensino Médio, continuou no acompanhamento sistemático da produção das Propostas Pedagógicas das escolas, com objetivo de orientar e direcionar
as ações desenvolvidas nas Unidades Escolares. E foram realizados esforços para mitigar os desafios da redução do abandono e reprovação. Além disso, foram realizados encontros regionais
para a discussão e reflexão sobre a reforma do Ensino Médio.
Uma estratégia importante para registro e levantamento de informações para acompanhamento, monitoramento e avaliação da escolarização da população camponesa, população em
situação de rua, estudantes em acolhimento institucional, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Internação, Liberdade Assistida e Semiliberdade, bem como as populações
historicamente excluídas (negros/as, indígenas, ciganos/as e LGBTs) foi o início das tratativas para criação de um Sistema de Informação específico (ou inclusão nos já implementados pela
SEEDF).
A SEEDF também atuou para que os Núcleos de Ensino das Unidades de Internação Socioeducativas elaborassem os Relatórios Anuais de Acompanhamento da Política de
Escolarização de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação.
Por outro lado, no ano de 2018, a elaboração do instrumento de indicadores de qualidade para funcionamentos das instituições públicas que prestam atendimento aos estudantes com
deficiência, TGD/TEA e altas habilidades não foi concluída.
Observa-se que apesar dos avanços em consequência dos esforços realizados pelas áreas técnicas dessa Secretaria, continuam sendo identificadas dificuldades para se atingir metas
relativas aos indicadores.
2019 Considera-se que a definição e avaliação de indicadores é de fundamental importância para a gestão de políticas públicas visando um melhor planejamento e execução dos
recursos. Assim, a SEEDF, dando continuidade às ações implementada, buscou atingir as metas do objetivo específico 004 - Melhor Indicador, direcionando suas ações para
promover a melhoria dos indicadores da rede pública de ensino do Distrito Federal, contemplando as dimensões de equidade, relevância, pertinência, eficácia e eficiência.
Devido a pandemia da COVID-19 pelo menos 03 metas do presente objetivo não puderam ser apuradas corretamente, e em tempo hábil para a presente avaliação. Ocorre que
os dados ainda estavam sendo colhidos, ou mesmo tratados pelas áreas, quando houveram os decretos de isolamento social, impossibilitando nossas escolas da rede, de
preencherem os dados corretamente para o envio ao setor central desta SEEDF. O mesmo ocorrendo com os dados do INEP.
Com foco na melhoria das aprendizagens, e garantia do alcance da meta de alfabetização dos estudantes até os 08 anos, foram realizadas formações para Gestores,
Supervisores, Coordenadores locais, Chefes das Unidades Regionais de Educação Básica, Professores. Em parceria entre SUBEB e EAPE foi ofertada a formação continuada e a
implementação de formas de avaliação das aprendizagens dos estudantes, para diagnosticar e propor estratégias de intervenção, por meio do curso ”Alfabetização em
Destaque - Práticas e Reflexões. Este curso foi elaborado com o objetivo geral de promover o conhecimento e a reflexão acerca dos processos de alfabetização e estabelecer
metas de aprendizagem nas intervenções pedagógicas, para corrigir o déficit no processo de alfabetização dos estudantes em consonância com as Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 2º Ciclo e o Currículo em Movimento do Distrito Federal.

As taxas de abandono do Ensino Médio nas unidades escolares em regime de seriação foi de 7,12% e nas unidades escolares em regime de semestralidade 4,48%, ou seja, uma
redução de 2,64%. Quando se analisou os dados gerais das taxas de abandono verificou-se uma redução de 7,70% para 6,31%, ou seja, uma redução de 1,39%, considerando a
análise com dados de 2018.
O número de alunos em defasagem idade, comparando 2018 com 2019 caiu 5,4%. Se fizermos uma comparação de 2015 para cá, temos uma queda percentual de 19,57%.
Observa-se que os dois indicadores taxas de abandono e defasagem, não alcançaram a meta, demonstrando que são desafios a serem enfrentados em busca da qualidade da
educação com equidade com base em iniciativas afirmativas.
A partir da análise do programa de correção de fluxo em vigência no ano de 2019 - PAAE, e na realidade dos indicadores, foi realizada a elaboração de uma nova proposta de
correção de fluxo. Apesar do número menor de alunos atendidos pelo programa vigente em 2019 ter caído drasticamente (70,48%), todo trabalho realizado alicerçou a
elaboração do Programa Atitude: correção de fluxo escolar no DF - Possibilidades para continuar avançando o qual foi aprovado pelo Conselho de Educação do DF, por
intermédio do Parecer nº. 264/2019 e da Portaria nº. 501, publicada em 27 de dezembro de 2019.
Para o cumprimento da meta que prevê a elaboração de relatórios semestrais para as Secretarias envolvidas com a proteção integral dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas são realizadas tratativas intersetoriais, no intuito de se efetivar o acompanhamento da escolarização por meio de relatório de atividades diárias,
entrada e saída de adolescentes nas unidades de internação provisória, encaminhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para as Unidades de
Ensino da SEEDF, projetos, planos de aula como parte integrante do cotidiano escolar do adolescente para que a família e o poder judiciário tenham acesso e tomem as
providências cabíveis.
Foram realizadas tratativas para criação de um Sistema de Informação (ou inclusão nos já existentes na SEEDF) específico para acompanhamento, monitoramento e avaliação
da escolarização da população camponesa, população em situação de rua, estudantes em acolhimento institucional, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
de Internação, Liberdade Assistida e Semiliberdade, bem como as populações historicamente excluídas (negros/as, indígenas, ciganos/as e LGBTs). Entretanto ainda não foram
implementadas nenhuma ação que contemple o acesso a esses dados, o que impacta diretamente no planejamento e execução de políticas que atendam às especificidades
deste público.
Na avaliação dessa Unidade, o Objetivo ESPECÍFICO previsto, ora avaliado, foi alcançado? Considerar todas as realizações ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2016-2019.
(

) Objetivo integralmente alcançado

( x ) Objetivo parcialmente alcançado, com número satisfatório de entregas relevantes.
(

) Objetivo parcialmente alcançado, com reduzido número de entregas relevantes.

(

) as entregas não contribuíram para o alcance do Objetivo.

Justifique a resposta:
O objetivo 004 prevê a definição de melhores indicadores de qualidade, e considera-se que foi parcialmente alcançado. A Secretaria de Educação considera que no âmbito da
gestão pública a definição de indicadores e de critérios de avaliação de políticas públicas é de fundamental importância.

Destaca-se que a base das ações pedagógicas é o Currículo, e neste sentido foram envidado esforços para o cumprimento da meta de implementação do Currículo em todas as
etapas da educação básica na rede pública de ensino do Distrito Federal.
Obteve-se também elevado índice de alfabetização até os 8 anos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para este fim são realizadas diferentes ações que abrangem
formação continuadas de professores, formação de gestores e elaboração de normativas e materiais de apoio ao professor.
A análise dos resultados demonstrou que houve redução nas taxas de reprovação e abandono no Ensino Médio neste período, após a implementação do regime de
semestralidade.
Um grande desafio a ser enfrentado e superado é a defasagem idade-ano nos Anos Finais. Apesar da redução neste índice, não foi possível neste período o alcance da meta. No
entanto, a partir dos estudos e análise dos resultados obtidos, a área técnica responsável lançou estratégias para ser executada a partir de 2020, por meio do Programa Atitude.
Outro grande desafio a ser superado é a implementação de sistema de informação para público em vulnerabilidades sociais. Apesar das tratativas esta meta não foi alcançada
carecendo de continuidade para o próximo período.
Diante do exposto,a partir da análise dos resultados conclui-se que houve entregas significativas e houve avanço em outras demandas, apesar de não se ter alcançado a meta
em sua totalidade.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
005 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO: Implantar e implementar sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino com vistas à garantia do direito às aprendizagens dos estudantes
do Distrito Federal.
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:
18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF – SEDF
Orientações constam no item 5.1.2 das Instruções
ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
META

6221

5

1

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

Implantar Diretrizes de Avaliação definidas pela SEDF para 100
% dos estudantes da Educação Especial. (SEDF)

18101

100

%

FORMA DE
APURAÇÃO
ACUM

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

MAIOR,
MELHOR

50

60

60

2019
(E)

10

% de
Alcance
Total
(D/A)

0,1

COD
PROG

6221

6221

6221

6221

6221

COD
OBJ

5

5

5

5

5

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

% de
Alcance
Total
(D/A)

ACUM

MAIOR,
MELHOR

0

0

0

30

3

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

97

97

100

100

1

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

58,2

58,2

58,2

58,2

0,58

18101

75

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

27

45,65

45,65

25

0,33

6

Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de
diagnóstico do contexto escolar, junto a 70% dos estudantes
das unidades escolares da Rede Pública de Ensino,
cadastradas no Censo escolar. (SEDF)

18101

70

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

0

0

0

0

0

Implementar, até 2016, sistemática de avaliação de rede,
vinculada ao Currículo da Educação Básica e às demais
diretrizes educacionais do Distrito Federal, por meio de sistema
informatizado destinado a gerenciar os dados das avaliações
externas e os indicadores educacionais. (SEDF)

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

30

70

100

100

1

18101

100

%

ACUM

MAIOR,
MELHOR

100

100

10

30

0,3

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

2

Elaborar itens para compor o Banco de Itens com o acréscimo
anual de, no mínimo, 10% em relação ao ano anterior, de modo
a promover condições para a realização do acompanhamento
do desempenho do rendimento escolar dos estudantes da Rede
de Ensino do Distrito Federal. (SEDF)

18101

10

%

3

Promover a Avaliação Institucional bianual destinada à
realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 100% dos
gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino
cadastradas no Censo Escolar (SEEDF) (Item alterado,
conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 20162019)

18101

100

4

Realizar a Avaliação Institucional bianual em 100% das
instituições de ensino da Rede Particular de Ensino cadastradas
no Censo Escolar do Distrito Federal (SEEDF) (Item alterado,
conforme Decreto nº 39461/2018 de Revisão do PPA 20162019)

18101

5

Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de
diagnóstico do contexto escolar, junto a 75% dos docentes das
unidades escolares da Rede Pública de Ensino, cadastradas no
Censo Escolar. (SEDF)

Nº
META

6221

5

7

6221

5

8

Criar, até 2018, metas de aprendizagens para as avaliações
externas e para os indicadores educacionais de todas as
unidades escolares de todas as etapas e as modalidades da

FORMA DE
APURAÇÃO

COD
PROG

COD
OBJ

META

UO
RESP.
META

META
ATÉ 2019
(A)

UNID DE
MEDIDA

Elaborar, até 2016, estratégias para o acompanhamento de
todas as unidades escolares com baixo desempenho nas
avaliações externas. (SEDF)

18101

100

%

Nº
META

FORMA DE
APURAÇÃO

TENDÊNCIA

2016
(B)

2017
(C)

2018
(D)

2019
(E)

% de
Alcance
Total
(D/A)

MAIOR,
MELHOR

100

100

100

100

1

Educação Básica. (SEDF)

6221

5

9

ACUM

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

1 - Implantar Diretrizes de Avaliação definidas pela SEDF para 100 % dos estudantes da Educação Especial. (SEDF)
2016
A partir da publicação das Diretrizes de Avaliação Educacional em 2014, As áreas técnicas da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação e da Subsecretaria de
Educação Básica realizaram diversas ações para a implantação do referido documento, como cursos de formação com gestores, coordenadores pedagógicos locais e professores das 14
Coordenações Regionais de Ensino além da sistematização de procedimentos de exames externos com adequação aos estudantes atendidos pela Educação Especial. Em 2017 foi instituído em
Grupo de Trabalho para proceder a avaliação e revisão do referido documento.
2017
A reformulação das diretrizes de avaliação (2014-2016) foi encaminhada pela SEEDF por meio da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) para consulta pública com a
contribuição das áreas técnicas da Diretoria de Avaliação. Após esta etapa o documento será encaminhado para o Conselho de Educação do Distrito Federal para aprovação.
2018
Em novembro e dezembro de 2018, a SEEDF finalizou o documento de reformulação diretrizes de avaliação educacional (2014-2016) o qual foi posteriormente encaminhado ao Conselho
de Educação do Distrito Federal.
2019 Com a nova estrutura desta SEEDF, foi criada, em 2019, uma Subsecretaria exclusiva para ensino especial e integral, dessa forma, as diretrizes de avaliação para a Educação
Especial voltaram a ser analisadas e discutidas, portanto, aguardamos pronunciamento, solicitação e a continuidade da escrita deste documento por parte desta SEEDF e assim
poder contribuir com a implementação do documento.
2 - Elaborar itens para compor o Banco de Itens com o acréscimo anual de, no mínimo, 10% em relação ao ano anterior, de modo a promover condições para a realização do
acompanhamento do desempenho do rendimento escolar dos estudantes da Rede de Ensino do Distrito Federal. (SEDF)

2016
O referido banco de itens deverá compor o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da SEEDF que ainda está em processo de implementação uma vez que demanda
sistematizações pedagógicas e institucionais para a sua finalização e execução. Este momento de consolidação do sistema caracteriza-se por ações processuais que, institucionalmente,
necessitam de articulações técnicas e pedagógicas e, ainda, em conjunto com a comunidade escolar, abrir espaço para conhecimento e discussões acerca do Sistema de Acompanhamento.
2017
Essa ação ainda não foi efetivada por demandar outros procedimentos técnicos tais como, elaboração de uma matriz de referência de avaliação para a SEEDF, curso de formação e
preparação de ambiente tecnológico. Ressalta-se que para a iniciarmos a referida ação foi necessária a aprovação (mesmo que parcial), por parte do Ministério da Educação e Conselho Nacional
de Educação, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para dar início ao trabalho de construção da matriz de referência da SEEDF. Sendo assim, a referida ação terá início em junho/2018,
após aprovação da BNCC, a qual encontra-se para aprovação junto ao Conselho Nacional de Educação. Para a construção da matriz de referência serão designados professores, por área de
conhecimento, a partir até junho/2018. Será elaborado, em conjunto ao Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), Curso de Formação para elaboração de itens. Esta ação
ocorrerá independentemente da aprovação da BNCC. Para a construção de uma matriz de referência, após a elaboração dos itens propostos pelos professores, deverá ser realizado a metodologia
de testagens dos itens prevista para novembro e dezembro/2018. A testagem de itens é necessária para se comprovar a veracidade metodologia aplicada nas metodologias utilizadas para exames
em larga escala.
2018
A ação ainda não foi efetivada por demandar outros procedimentos técnicos, tais como publicação do Currículo da SEEDF e elaboração de uma matriz de referência de avaliação para a
SEEDF, curso de formação e preparação de ambiente tecnológico. Com a publicação da BNCC do Ensino Fundamental, as secretarias de educação tiveram que reformular seus currículos para se
adequar à base, momento que aconteceu na SEEDF durante o ano de 2018, o que culminou, em dezembro de 2018, na publicação do novo currículo. Após a publicação, a SEEDF está
sistematizando a elaboração da Matriz de Referência da SEEDF. Ressalta-se que ainda não foi elaborado o novo currículo do Ensino Médio. Após esses procedimentos, é possível iniciar as
elaborações de itens e pré-testagens de itens para ser inseridos em um banco de itens.2019 Para essa ação algumas demandas técnicas já foram realizadas, tais como publicação do Currículo da SEEDF do ensino fundamental, aguardando o do ensino médio, as matrizes
de referência já foram elaboradas e estão em processo de validação, o curso de formação e preparação de ambiente tecnológico foi realizado também. Para efetiva conclusão
da meta aguardamos a validação e publicação das matrizes e a realização do curso de elaboração de itens e assim, formaremos o banco de itens da SEEDF.
3 - Promover a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 100% dos gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino
cadastradas no Censo Escolar. (SEDF)
2016
Em 2016 foi desenvolvido um novo sistema para preenchimento do formulário avaliativo, o que proporcionou um acréscimo de 27% de participação em relação à ultima aplicação
em 2014 (aplicação Bianual). Uma fragilidade encontrada na implantação está na utilização dos endereços eletrônicos das unidades escolares, uma vez que muitos são pessoais, e outros que
foram alterados, mas não foram comunicados à área central. Para superar essa fragilidade, serão criadas contas de e-mail padronizadas por Unidade Escolar, conforme Projeto #Conecta DF
instituído pela Portaria 16 de 25/01/2017 - DODF.
2017

Índice não apurado pois a Avaliação Institucional é realizada bianualmente, assim, no ano de 2017 não houve avaliação. Entretanto, no exercício de 2017, os resultados de 2016
foram analisados e disponibilizados por meio de um sistema de consulta desenvolvido por técnicos da SEEDF. Os resultados com tratamento estatístico foram apresentados em forma de pôster na
Reunião da Associação Brasileira de Avaliação – ABAVE – em Agosto de 2017.
2018
Avaliação realizada no período de 17/09/2018 a 13/10/2018, em quase a totalidade das escolas. Apenas o Centro Educacional 01 de Brasília não respondeu ao formulário por apresentar
especificidades intrínsecas à sua gestão (as salas de professores e salas de leitura localizam-se dentro das unidades prisionais do Distrito Federal (6 unidades), os dados quantitativos foram
arrendondados para 100% pois o percentual de representação de 1 unidade escolar que não participou é muito pequeno. Relatório com resultados preliminares encontra-se disponível no endereço:
http://avaliação.se.df.gov.br/ 2019 Índice não apurado, pois a Avaliação Institucional é realizada bianualmente, assim, no ano de 2019 não houve avaliação. Entretanto, no exercício de 2019, os resultados de
2018 foram analisados estatisticamente para embasar os estudos de implementação do SIPAEDF.
4 - Realizar a Avaliação Institucional em 100% das instituições de ensino da Rede Particular de Ensino cadastradas no Censo Escolar do Distrito Federal. (SEDF)
2016
A Avaliação Institucional da Rede Privada foi realizada pela primeira vez, de forma censitária. Para um apoio na sensibilização quanto a importância da participação dos gestores, foi
realizada uma parceria como o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal - SINEPE . O desafio para as próximas edições será aumentar a participação dos
gestores no processo avaliativo.
2017
Índice não apurado pois a Avaliação Institucional é realizada bianualmente, assim, no ano de 2017 não houve nova aplicação. Os resultados de 2016 foram analisados e
disponibilizados à COSIE/COPAV- SUPLAV por meio de um sistema de consulta desenvolvido por técnicos da DIAV. Os resultados analisados com base na legislação foram apresentados em
forma de relatório à COSIE/COPAV/SUPLAV.
2018
Avaliação reprogramada para o ano de 2019 em razão de dificuldades na organização cadastral dos e-mails, por força do momento eleitoral, como também devido à reduzida equipe
disponível (duas servidoras estavam em licença). Optou-se por priorizar o projeto piloto do SIPAEDF.
2019 A Avaliação Institucional para a rede particular foi reprograma para o ano de 2020, dada as mudanças ocorridas nos instrumentos avaliativos bem como as instruções
normativas que regulamentam a aplicação na Rede Particular de ensino e sua obrigatoriedade de participação. Pretende-se, após a implementação do Sistema Permamente de
Educação do Distrito Federal (SIPAEDF), avaliar as instituições particulares de educação, de forma amostral e gradativa, até o último ano de implementação do SIPAEDF (2024).
Com intuito de embasar tal decisão, foi aberto um processo de consulta na SEEDF, posteriormente encaminhado à Procuradoria Geral do Distrito Federal para verificar a
abrangência do SIPAEDF à rede particular de ensino (processo SEI nº 00080-00040099/2020-46)

5 - Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 75% dos docentes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino,
cadastradas no Censo Escolar. (SEDF)
2016
A aplicação desta avaliação é bianual e como estratégia para realização em 2016, foi elaborado um novo sistema para preenchimento do formulário avaliativo. Um dos grandes
desafios na implementação está na fragilidade cadastral dos docentes e de seus endereços eletrônicos. Assim, como estratégias para superação desses obstáculos, a SEEDF está providenciando
a criação de contas de e-mail padronizadas, conforme consta no Projeto #ConectaDF instituído pela Portaria 16 de 25/01/2017 – DODF e também, sensibilizando os profissionais da educação
quanto a importância da participação de todos os docentes no processo avaliativo.
2017
O público-alvo da avaliação foi ampliado para todos os profissionais da educação da Rede Pública do DF – Base da SUGEP – 37 mil servidores cadastrados. 37 mil links de acesso
ao formulário online foram enviados aos e-mails dos servidores da SEEDF lotados nas escolas, Administração da CRE, das Sedes e Bibliotecas. Responderam 16.891 profissionais da educação o
que corresponde a 45,65% dos servidores cadastrados.
2018
Avaliação realizada bianualmente. Assim, no ano de 2018 não houve aplicação. Foi disponibilizado, para os gestores centrais, acesso aos dados brutos da aplicação de 2017, que
envolveu todos os profissionais da educação, por meio do endereço eletrônico: http://www.suplav.se.df.gov.br/sistemas/avi/index.php/admin e encontra-se disponível no endereço:
http://avaliação.se.df.gov.br/
2019 A avaliação institucional de 2019 foi voltada a todos os profissionais da SEEDF, incluindo os professores. O índice de respostas dos professores chegou a aproximadamente 25%
com 5.771 professores respondentes lotados em unidades escolares, em um universo de 25 mil professores (37 mil servidores e 25 mil professores), entre readaptados,
coordenadores e em todas as unidades escolares da SEEDF. Do total, 99% das unidades escolares responderam à avaliação institucional (675 UE de um total de 680).

6 - Realizar a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar, junto a 70% dos estudantes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino,
cadastradas no Censo escolar. (SEDF)
2016
Será aplicada pela primeira vez em 2017 uma vez que foram encontrados alguns entraves no desenvolvimento do processo como a fragilidade cadastral dos estudantes e a falta de
informação quanto a importância da participação nesse procedimento avaliativo. A SEEDF vem trabalhando para minimizar tais entraves através do recadastramento dos endereços eletrônicos dos
alunos e promoção de sensibilização e conscientização da importância do processo avaliativo.
2017
Será aplicada de forma amostral em 2018 como piloto de aplicação. A necessidade de alteração da meta proposta em 2016 para uma aplicação amostral deve-se ao fato da
importância de realização de um piloto para verificar viabilidade de infraestrutura, funcionamento e adequabilidade do sistema , uma vez que a proposta inovadora da DIAV é a aplicação de
instrumentos online com a criação de contas padronizadas em parceria com a Google (Gsuite

2018
Avaliação ainda não realizada por dificuldades na organização cadastral dos e-mails dos estudantes, como também em razão das dificuldades tecnológicas de disponibilização de
equipamentos para acesso dos estudantes aos formulários de aplicação. Foi realizado um projeto piloto, no dia 25/04/2018, com aplicação on-line de forma amostral de formulários contextuais para
o estudante do Ensino Médio da Rede Pública. Realizaram a prova diagnóstica on-line 232 estudantes da 3ª série, 137 estudantes da 2ª série. Quanto ao formulário contextual, finalizaram o
preenchimento 117 estudantes da 2ª série e 204 estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Até o momento esta ação está sendo realizada de forma amostral em caráter de pré-testagem do sistema
informatizado utilizado para coleta dos dados.
2019 Em função da complexidade da avaliação do contexto escolar junto aos estudantes da Rede de Ensino do Distrito Federal, bem como do atual caráter bianual da Avaliação
Institucional, não foi realizada a avaliação de contexto junto aos estudantes. Com a implementação do SIPAEDF, pretende-se realizar a avaliação contextual junto aos
estudantes de forma escrita, por meio de correção eletrônica de gabaritos, já a partir do ano de 2020.
7 -Implementar, até 2016, sistemática de avaliação de rede, vinculada ao Currículo da Educação Básica e às demais diretrizes educacionais do Distrito Federal, por meio de sistema
informatizado destinado a gerenciar os dados das avaliações externas e os indicadores educacionais. (SEDF)
2016
Essa atividade compõe o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da SEEDF que ainda está em processo de implantação uma vez que demanda sistematizações
pedagógicas e institucionais para a sua finalização e execução.
Houve atraso por parte do Ministério de Educação, na publicação do documento “Base Nacional Comum Curricular” e também, por parte da SEEDF, da revisão das Diretrizes de
Avaliação Educacional. Esses fatores dificultaram a execução dessa ação. Por outro lado, o sistema que denominamos Avaliação em Destaque já está em funcionamento. Até o momento, foram
coletados os dados da provinha Brasil e gerados relatórios e sínteses de desempenho dos estudantes nesta avaliação
2017
Foi aplicada a Prova Diagnóstica para o Ensino Fundamental e Médio com o objetivo de verificar o conhecimento dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e, a
partir de seus resultados, possibilitar aos professores o planejamento de estratégias pedagógicas e suas intervenções para que os estudantes, ao final do ano letivo, alcançassem os objetivos de
aprendizagem propostos para o ano/série. Inicialmente, participaram da aplicação 13 escolas do Ensino Médio e, posteriormente, os estudantes do Ensino Fundamental do 5º, 7º e 9º ano
censitariamente. Para 2018, a realização da Prova será destinada aos estudantes do 2º ano e 4º ano do Ensino Fundamental e para a 2ª série e 3ª série do Ensino Médio.
2018
Foi aplicada a Prova Diagnóstica para o Ensino Fundamental e Médio com o objetivo de verificar o conhecimento dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e, a partir
de seus resultados, possibilitar aos professores o planejamento de estratégias pedagógicas e suas intervenções para que os estudantes, ao final do ano letivo, alcançassem os objetivos de
aprendizagem propostos para o ano/série. A Prova Diagnóstica foi aplicada para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental e Médio da rede pública do DF para turmas de 2º, 4º (Anos
Iniciais), 6º e 8º ano (Anos Finais) e 1ª e 2ª série do Ensino Médio, abrangendo 234 mil estudantes e sendo subsidiada por Sistema próprio de monitoramento e avaliação denominado SISTEMA
AVALIAÇÃO EM DESTAQUE, o qual possui aporte sistemático para o acompanhamento do Sistema Permanente de Avaliação (SIPAEDF), instituído pela Portaria 420, de 21 de dezembro de
2018.

O Sistema Avaliação em Destaque foi desenvolvido com objetivo de gerenciar dados de desempenho da rede de ensino do Distrito Federal nas avaliações de larga escala. No
ano de 2018, foi desenvolvido o quarto módulo nomeado de Avaliações Externas, a partir do qual é possível que todas as unidades escolares, coordenações regionais de ensino e gestão da
SEEDF acompanhem seus resultados nas avaliações externas por meio de relatórios e gráficos. O sistema informatizado pode ser consultado por todo servidor da SEEDF com acesso ao I-Educar:
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/.
2019 A Prova Diagnóstica foi aplicada para turmas de 2º, 4º, 6º e 8º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª série do Ensino Médio, atingindo uma média de 187 mil estudantes. A
aplicação em 2019, ainda, tinha como objetivo verificar o conhecimento dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e, a partir de seus resultados, possibilitar
aos professores o planejamento de estratégias pedagógicas e suas intervenções para que os estudantes, ao final do ano letivo, alcançassem os objetivos de aprendizagem
propostos para o ano/série.
Foi escrita e enviada para a análise da SEEDF uma nova portaria onde implemanta e regulamenta o Sistema Permanente de Avaliação do DF, que torna sem efeito a portaria n*
420, de 21 de dezembro. Ela aborda todas as novas regras e objetivos claros para a implementação sistemática de avaliação de rede, vinculada ao Currículo da Educação Básica
e às demais diretrizes educacionais do Distrito Federal. A portaria foi republicada como Portaria n° 38, DODF 45, de 9/3/2020, páginas 7 e 8.
O Sistema Avaliação em Destaque e o sistema informatizado destinado a gerenciar os dados das avaliações externas. Em 2019, o sistema passou por atualizações em seus
relatórios pedagógicos e manutenção dos módulos já desenvolvidos. Todos os servidores da SEEDF com acesso ao i-Educar podem acessar o sistema, nele é possível que todas
as unidades escolares, coordenações regionais de ensino e gestão da SEEDF acompanhem seus resultados nas avaliações externas por meio de relatórios e gráficos.
8 - Criar, até 2018, metas de aprendizagens para as avaliações externas e para os indicadores educacionais de todas as unidades escolares de todas as etapas e as modalidades da
Educação Básica. (SEDF)
2016
A Diretoria de Avaliação criou a meta de aprendizagem 5/15/80, baseada nas estratégias descritas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, para facilitar o acompanhamento e o
entendimento dos resultados das avaliações externas pelas Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares. Por meio dela também é possível elaborar o redirecionamento das ações e
políticas públicas da SEEDF. Está sendo elaborado um modelo estatístico de organização (categorização) das variáveis obtidas por meio da Avaliação Institucional, no intuito de formar
agrupamentos de questões com base em sua similaridade. Busca-se também uma fundamentação legal por meio de leis federais e distritais que amparem a categorização estatística. As variáveis
mais relevantes poderão ser confrontadas com o desempenho escolar dos estudantes com o objetivo de subsidiar a definição de indicadores educacionais próprios da SEEDF.
2017
Em continuidade ao que foi proposto em 2016, a SEEDF utilizou como estratégia para auxiliar na análise e na compreensão dos resultados das avaliações externas a meta de
aprendizagem 5/15/80, baseada no Plano Nacional de Educação 2014-2024. Por meio da referida estratégia objetiva-se subsidiar as discussões e análise dos resultados nas unidades escolares e
Coordenações Regionais de Ensino.
2018
De acordo com as discussões realizadas nas unidades escolares e CRE sobre a análise dos resultados das avaliações externas entendeu-se a necessidade de desenvolver novas metas
para as unidades escolares. Não foi possível a criação de metas específicas para a SEEDF uma vez que o retardo na BNCC impediu o andamento das tratativas.

2019 A Portaria que rege sobre a implementação e regulamentação do Sistema Permanente de Avaliação do Distrito Federal – SIPAEDF foi elaborada e passa pelo processo de análise
e validação. Ela implementa, também, o Índice de Qualidade de Educação do Distrito Federal (IQEDF) que a partir da sua primeira divulgação será possível estabelecer metas
para a o DF, Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares. Metas que respeitem o contexto, esforço peculiaridades de cada realidade. Foram realizados diversos
estudos bibliográficos, legais e estatísticos para determinar quais os melhores eixos para o IQEDF.
9 - Elaborar, até 2016, estratégias para o acompanhamento de todas as unidades escolares com baixo desempenho nas avaliações externas. (SEDF)
2016
Tal como houve necessidade de se criar um instrumento de avaliação para a meta nº 8, a meta de aprendizagem 5/15/80 foi criada também para facilitar o acompanhamento e o
entendimento dos resultados das avaliações externas por parte dos diversos setores da SEEDF. Por meio dela, também é possível elaborar o redirecionamento das ações e políticas públicas
dessa Secretaria. Além disso, criou a estratégia do “Estudo das Bandeiras” onde é realizada a análise individual das unidades escolares de Anos Iniciais e Finais do ensino fundamental em relação
ao IDEB considerando dois indicadores, o alcance da meta estabelecida para o ano aferido e o crescimento em relação ao último IDEB, com o objetivo de auxiliar o acompanhamento do trabalho
pedagógico da escola.
2017
Além da criação da meta 5/15/80 foi criada a estratégia do “Estudo das Bandeiras” onde foi realizada a análise individual de todas as unidades escolares de Anos Iniciais e Finais do
ensino fundamental que tiveram o resultado do IDEB divulgado. Tal estudo considerou dois indicadores, o alcance da meta estabelecida para o ano aferido e o crescimento em relação ao último
IDEB.
2018
Foi realizada uma análise individual de todas as unidades escolares de Anos Iniciais e Finais do ensino fundamental e Ensino Médio onde o resultado do IDEB divulgado. Tal estudo
considerou dois indicadores: alcançou ou não alcançou a meta estabelecida para o ano aferido; e em cada um deles considerou três subdivisões: evoluiu, manteve ou diminuiu seu índice com
relação ao ano anterior. Assim, foi possível observar a variação de cada unidade escolar, avaliando-a a partir de sua realidade, evitando comparações e ranqueamentos e construindo políticas
públicas efetivas. O acompanhamento pode ser feito pelo Sistema Avaliação em Destaque: http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/.
2019 Em 2019, o acompanhamento das unidades escolares com baixo desempenho foi realizado a partir de análise da variação do IDEB, desempenho nas Provas Brasil, Avaliação
Nacional da Alfabetização/Ana e Prova Diagnóstica. Essa análise foi repassada à todas Coordenações Regionais de Ensino e suas respectivas unidades escolares para ser usada
nas instervenções pegagógicas com objetivo que sanar as dificuldades apresentadas.
INDICADORES DE DESEMPENHO
Orientações constam no item 5.1.3 das Instruções

Código
Indicador

Denominação do
Indicador

Unidade
de
Medida

1520

UNIDADES ESCOLARES
QUE OFERTAM ENSINO
FUNDAMENTAL
E
ENSINO
MÉDIO
PARTICIPANTES
DA
AVALIAÇÃO
DO
DESEMPENHO
ESCOLAR
DO
ESTUDANTE.

Índice
Mais
Recente

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

%

01/01/0001

ANUAL

10

30

25

87

50

100

75

100

GERADE/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

1521

INDICADORES
EDUCACIONAIS
DE
TODAS AS UNIDADES
ESCOLARES
QUE
OFERTAM TODAS AS
ETAPAS
E
AS
MODALIDADES
DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DA
REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO DISTRITO
FEDERAL.

%

01/01/0001

ANUAL

50

75

75

75

100

75

100

75

GAVARE/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

1522

GESTORES DAS UNID.
ESCOLARES DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO
PARTICIPANTES
DA
AVALIAÇÃO/ TOTAL DE
UNID.
ESCOLARES
CADASTRADAS
NO
CENSO ESCOLAR NO
REFERIDO ANO

%

30/jun/14

ANUAL

85

97

90

-

95

99,9

100

-

GAVAED/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

80

Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado

Fonte da
Informação

Código
Indicador

Denominação do
Indicador

Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade
da Apuração

1523

GESTORES
DAS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO DA REDE
PARTICULAR
PARTICIPANTES
DA
AVALIAÇÃO/ TOTAL DE
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
PARTICULARES
CADASTRADAS
NO
CENSO ESCOLAR NO
REFERIDO ANO

%

0

31/12/2016

ANUAL

50

58,2

55

-

60

-

70

-

GAVAED/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

1524

DOCENTES
DAS
UNIDADES ESCOLARES
DA REDE PÚBLICA DE
UNIDADE
ENSINO
PARTICIPANTES
DA
AVALIAÇÃO.

924

30/set/14

ANUAL

15.000

-

20.000

16.891

25.000

-

30.000

10.054

GAVAED/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

1525

ESTUDANTES
MATRICULADOS NAS
UNIDADES ESCOLARES
DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO
UNIDADE
PARTICIPANTES
DA
AVALIAÇÃO,
CONFORME
CENSO
ESCOLAR ANUAL.

17.285

30/set/14

ANUAL

100.000

00

150.000

-

200.000

-

250.000

154.121

GAVAED/SEDF
/ UO 18101 /
OE 5

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado Desejado Alcançado

Fonte da
Informação

Justificativas 2016
Indicador 1520 - O índice foi superado em razão da aplicação do simulado a 43 mil estudantes da 3ª série do ensino médio da rede pública e privada e 3º segmento da educação de jovens e
adultos. O simulado também foi aplicado para 15 mil estudantes do 1º,3º,6º e 7º anos do ensino fundamental
Indicador 1521 - Alcançado, contemplando ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino médio. Houve também aumento de pessoas na equipe permitindo a melhor construção dos
instrumentos.

Indicador 1522 - Houve desenvolvimento de sistema próprio de coleta dos dados. Formação com os gestores das escolas da rede privada e acompanhamento sistemático do formulário online.
Indicador 1523 - Desenvolvimento de sistema próprio de coleta dos dados. Formação com os gestores das escolas da rede privada e acompanhamento sistemático do preenchimento do
formulário online.
Indicador 1524 - Aplicação Bianual. Portanto será aplicado em 2017
Indicador 1525 - A avaliação não foi realizada. Aguardando procedimentos do Grupo de Trabalho do Projeto ConectaDF - Portaria nº16/2017, para realizar a aplicação.

Justificativas 2017
Indicador 1520 - No ano de 2017 foi elaborada, organizada e sistematizada a aplicação da Prova Diagnóstica do Ensino Fundamental para todas as unidades escolares de Ensino Fundamental
(509 unidades escolares) e a Prova Diagnóstica do Ensino Médio Integral (13 unidades escolares).
Indicador 1521 - Os indicadores específicos referentes à Educação Especial e Educação Profissional ainda não foram produzidos.
Indicador 1522 - Avaliação realizada bianualmente assim, no ano de 2017, não houve aplicação. No ano de 2017, foram analisados os resultados de 2016 e disponibilizados por meio de um
sistema de consulta.
Indicador 1523 - Avaliação realizada bianualmente assim, no ano de 2017, não houve aplicação. No ano de 2017, foram analisados os resultados de 2016 e disponibilizados por meio de um
sistema de consulta.
Indicador 1524 - Avaliação realizada bianualmente. O público-alvo da avaliação foi ampliado para todos os profissionais da educação da Rede Pública do DF. 37 mil links de acesso ao formulário
online foram enviados aos e-mails dos servidores da SEEDF lotados nas escolas, Administração da CRE, das Sedes e Bibliotecas.
Indicador 1525 - Avaliação ainda não realizada por dificuldades na organização cadastral dos estudantes, cadastro do e-mail.

Justificativas 2018
Indicador 1520 - No ano de 2018 foi aplicado a Prova Diagnóstica para 100% das unidades escolares que atendiam os anos e séries de aplicação: 2°, 3°,4°,6° e 8°anos do Ensino Fundamental,
1°,2° e 3° série do Ensino Médio. Total de 516 unidades escolares de Ensino Fundamental e 91 unidades escolares de Ensino Médio.
Indicador 1521 - Os indicadores específicos referentes à Educação Especial e Educação Profissional ainda não foram concluídos pois, no ano de 2018, a BNCC e currículo em movimento da
SEEDF estavam passando por reformulações, o que impossibilitou a construção por serem documentos essenciais.
Indicador 1522 – Avaliação realizada no período de 17/09 a 13/10/2018. Apenas o Centro Educacional 01 de Brasília não respondeu ao formulário por apresentar especificidades intrínsecas à sua
gestão (as salas de professores e salas de leitura localizam-se dentro das unidades prisionais do Distrito Federal (6 unidades). Relatório com resultados preliminares encontra-se disponível no
endereço http://avaliação.se.df.gov.br/
Indicador 1523 – Avaliação reprogramada em razão de dificuldades na organização cadastral dos e-mails, por força do momento eleitoral, como também devido à reduzida equipe disponível.
Indicador 1524 – Avaliação realizada bianualmente. Assim, no ano de 2018 não houve aplicação. Foram disponibilizados, para os gestores centrais, acesso aos dados brutos da aplicação de
2017, que envolveu todos os profissionais da educação, por meio do link http://www.suplav.se.df.gov.br/sistemas/avi/index.php/admin

Indicador 1525 – Avaliação ainda não realizada por dificuldades na organização cadastral dos e-mails dos estudantes, como também em razão das dificuldades tecnológicas de disponibilização de
equipamentos para acesso dos estudantes aos formulários de aplicação, os quais são realizados eletronicamente por sistema próprio. Foi realizado um projeto piloto no dia 25/04/2018 com
aplicação on-line, de forma amostral, de formulários contextuais para 117 estudantes da 2ª série e 204 estudantes da 3ª série do Ensino Médio.

Justificativas 2019
Indicador 1520 – No ano de 2019 foi aplicado a Prova Diagnóstica para 100% das unidades escolares que atendiam os anos e séries de aplicação: 2°,4°,6° e 8°anos do Ensino Fundamental, 1ª
e 2ª série do Ensino Médio. Total de 516 unidades escolares de Ensino Fundamental e 91 unidades escolares de Ensino Médio.
Indicador 1521 – Os indicadores específicos referentes à Educação Especial e Educação Profissional ainda não foram concluídos pois, no ano de 2019, foram concluídos a BNCC e currículo em
movimento da SEEDF, não havendo tempo hábil para construir os indicadores destas modalidades.
Indicador 1522 – Avaliação realizada bianualmente assim, no ano de 2019, não houve aplicação. No ano de 2019, foram analisados os resultados de 2018.
Indicador 1523 – Avaliação não foi realizada por não estar mais prevista na portaria nº 420 que normatiza o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal.
Indicador 1524 – Avaliação realizada bianualmente. Foi enviado para todos os docentes definitivos da SEEDF o link de acesso para preenchimento do formulário.
Indicador 1525 – A avaliação diagnóstica foi realizada por 154.121 estudantes da rede publica de ensino. A aplicação ocorreu nos seguintes anos e séries 2º anos, 4º anos, 8º anos do ensino
fundamental e 1ª séries e 2ªséries do ensino médio. Destes, 1.343 responderam ao formulário contextual.
ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS
Orientações constam no item 5.1.4 das Instruções (limitado a 10 linhas por ação não orçamentária)
COD
PROG

6221

COD
OBJ

5

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

1

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

Elaboração e validação de referencial
curricular para avaliação do ensino
fundamental e médio. (SEDF)

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM. ATÉ
2019 (%)

2016 - Essa atividade compõe o Sistema Permanente de Avaliação
Educacional da SEEDF que está em processo de implementação, por
demandar sistematizações pedagógicas e institucionais para a sua
finalização e execução, isto é, o atraso na publicação da Base Nacional
Comum Curricular pelo Ministério de Educação e também, a revisão das
Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF foram fatores que dificultaram
a execução dessa ação.

35

18101

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

90
2017 - Não foi possível a realização desta ação. Entretanto, ainda no
exercício de 2018, com a publicação da BNCC do Ensino Fundamental, a
SEEDF iniciará o processo de elaboração da Matriz de Referência. A referida
ação encontra-se em em fase de formatação para ter início em junho/2018,
como mencionado na Meta 6 do presente Objetivo.

COD
PROG

COD
OBJ

Nº AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2018 (%)

IMPLEM. ATÉ
2019 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

.
2018 A ação ainda não foi concluída por demandar outros procedimentos
técnicos tais como, publicação do Currículo da SEEDF e a elaboração de
uma matriz de referência de avaliação para a SEEDF, curso de formação e
preparação de ambiente tecnológico. Com a publicação da BNCC do Ensino
Fundamental as Secretarias de Educação tiveram que reformular seus
currículos para adequar a base, na SEEDF, esse momento aconteceu no ano
de 2018 e em dezembro de 2018 houve a publicação do novo currículo. Após
a publicação será sistematizado a elaboração da Matriz de Referência da
SEEDF. Ressalta-se que ainda não foi elaborado o novo currículo do Ensino
Médio.
2019 –

Com a publicação da Base Nacional Comum Curricular e
consequente atualização do Currículo em Movimento
da SEEDF para os anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental, foi possível identificar entre os objetivos
de aprendizagens aqueles essenciais para serem
transformados em habilidades da Matriz de Referência.
Ressalta-se que o novo currículo do Ensino Médio está
em fase de teste, desta forma, estamos tomando como
base os conteúdos do currículo vigente para fazer a
matriz desta etapa.

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos
Orientações constam no item 5.1.5 das instruções (texto limitado a 80 linhas por objetivo específico).
2016
O Objetivo nº 05, Sistema de Avaliação, tem suas ações voltadas à implantação e implementação de sistema de avaliação e monitoramento da Rede de Ensino com vistas a
garantia do direito às aprendizagens dos estudantes do Distrito Federal.
A SEEDF a, partir da publicação das Diretrizes de Avaliação Educacional, realizou diversas ações para a implantação do sistema de avaliação e monitoramento da rede. Foram
realizados cursos de formação com gestores, coordenadores pedagógicos locais e professores de todas as Coordenações Regionais de Ensino, além da sistematização de procedimentos de

exames externos com adequação aos estudantes atendidos pela Educação Especial. No ano de 2016, foi desenvolvido um novo sistema para preenchimento do formulário avaliativo o que
proporcionou um acréscimo de 27% de participação em relação a ultima aplicação que é bianual.
Seguindo o descrito na meta também foi realizada pela primeira vez, de forma censitária, a avaliação institucional da rede privada. Este evento foi realizado pela SEEDF em parceria
com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal.
A Secretaria criou também, por meio da Diretoria de Avaliação da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a meta de aprendizagem 5/15/80, que
é baseada nas estratégias descritas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, para facilitar o acompanhamento e o entendimento dos resultados das avaliações externas pelas Coordenações
Regionais de Ensino e Unidades Escolares. Por meio dela também é possível elaborar o redirecionamento das ações e políticas públicas da Secretaria. Está sendo elaborado um modelo
estatístico de organização – categorização - das variáveis obtidas por meio da Avaliação Institucional, no intuito de formar agrupamentos de questões com base em sua similaridade. Busca-se
também uma fundamentação legal por meio de leis federais e distritais que amparem a categorização estatística. As variáveis mais relevantes poderão ser confrontadas com o desempenho escolar
dos estudantes com o objetivo de subsidiar a definição de indicadores educacionais próprios da Secretaria de Educação.
Por fim, tal como houve necessidade de se criar um instrumento de avaliação para a meta nº 8, a meta de aprendizagem 5/15/80 foi criada também para facilitar o acompanhamento
e o entendimento dos resultados das avaliações externas por parte dos diversos setores da SEEDF. Por meio dela, também é possível elaborar o redirecionamento das ações e políticas públicas
dessa Secretaria. Além disso, criou a estratégia do “Estudo das Bandeiras” onde é realizada a análise individual das unidades escolares de Anos Iniciais e Finais do ensino fundamental em relação
ao IDEB considerando dois indicadores, o alcance da meta estabelecida para o ano aferido e o crescimento em relação ao último IDEB, com o objetivo de auxiliar o acompanhamento do trabalho
pedagógico da escola.
Por fim, foi verificado o não alcance de algumas metas no conjunto estabelecido para o cumprimento do objetivo específico 005, tal fato, onde identificado, deu-se fundamentalmente
por indisponibilidade orçamentária e, em menor proporção, por inadequação da força de trabalho.
Assim, conclui-se que no conjunto de ações vinculadas – orçamentárias e não orçamentárias – atingiu-se a meta em aproximadamente 65% ou seja, o público alvo foi
consideravelmente contemplado.
2017
Em 2017, a partir da publicação das Diretrizes de Avaliação Educacional em 2014 a SEEDF realizou diversas ações para a implantação do referido documento, como cursos de
formação com gestores, coordenadores pedagógicos locais e professores das 14 Coordenações Regionais de Ensino além da sistematização de procedimentos de exames externos com
adequação aos estudantes atendidos pela Educação Especial. Em 2017 foi instituído Grupo de Trabalho para proceder a avaliação e revisão do referido documento. A proposta de reformulação
das diretrizes de avaliação 2014-2016 foi encaminhada pela SEEDF para consulta pública, após essa etapa o documento será encaminhado para o Conselho de Educação do Distrito Federal para
aprovação.
Outro destaque foi o desenvolvimento do sistema para preenchimento do formulário avaliativo institucional, destinada à realização de diagnóstico do contexto escolar junto a 100%
dos gestores das unidades escolares da Rede Pública de Ensino, cadastradas no Censo Escolar. Essa Avaliação Institucional é realizada bianualmente, os resultados do ano anterior foram
analisados em 2017 e disponibilizados por meio de um sistema de consulta. Foram também apresentados em forma de pôster na Reunião da Associação Brasileira de Avaliação – ABAVE.
Quanto à avaliação institucional destinada a realização de diagnóstico junto ao corpo docente da SEEDF, trata-se uma ação bianual e que no ano de 2017 foi ampliada para os
profissionais da Secretaria de Educação. Visando a eficácia desse processo avaliativo dos profissionais da Rede Pública de ensino, a Secretaria criou contas de emails padronizadas e vem
buscando sensibilizar os profissionais da educação quanto a importância da participação de todos os servidores no processo avaliativo. Em 2017 aproximadamente 46% dos trabalhadores da
educação participaram do processo.

Outro avanço importante foi na implantação da sistemática de avaliação da Rede, vinculada ao currículo da Educação Básica e demais diretrizes educacionais do Distrito Federal,
feito por meio de sistema informatizado destinado a gerenciar os dados das avaliações externas e os indicadores educacionais. Com isso, em 2017, foi aplicada a Prova Diagnóstica para o Ensino
Fundamental e Médio com o objetivo de verificar o conhecimento dos estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e, a partir de seus resultados, possibilitar aos professores o
planejamento de estratégias pedagógicas e intervenções para que os estudantes, ao final do ano letivo, alcancem os objetivos de aprendizagem propostos para o ano/série.
Destaca-se também o alcance de 100% da meta de aprendizagens para as avaliações externas e para os indicadores educacionais de todas as unidades escolares em todas as
fases e modalidades da Educação Básica. A SEEDF criou a meta de aprendizagem 5/15/80, baseada nas estratégias descritas no Plano Nacional de Educação 2014-2024, para facilitar o
acompanhamento e o entendimento dos resultados das avaliações externas pelas Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares. Assim, foi possível elaborar o redirecionamento das
ações e políticas públicas da Secretaria. Foi também elaborado um modelo estatístico de organização –categorização - das variáveis obtidas por meio da Avaliação Institucional no intuito de formar
agrupamentos de questões com base em sua similaridade. Buscou-se também uma fundamentação legal por meio de leis federais e distritais que visassem amparar a categorização estatística. As
variáveis mais relevantes puderam então ser confrontadas com o desempenho escolar dos estudantes com o objetivo de subsidiar a definição de indicadores educacionais próprios da Secretaria
de Educação.
Por fim, por meio da meta de aprendizagem 5/15/80, foi possível redirecionar as ações e políticas públicas da Secretaria de Educação, com a criação de uma estratégia intitulada
Estudo das Bandeiras que permitiu realizar a análise individual das unidades escolares de anos iniciais e finais do ensino fundamental em relação ao IDEB, considerando dois indicadores
fundamentais: o alcance da meta estabelecida para o ano aferido e o crescimento em relação ao último IDEB com o objetivo de auxiliar o acompanhamento do trabalho pedagógico da escola.
Isto posto, depreende-se que em 2017, mesmo com toda limitação de recursos orçamentários, houve significativos avanços no conjunto das metas estabelecidas para esse objetivo
específico. Conclui-se desse modo que o conjunto das ações vinculadas – orçamentárias e não orçamentárias, alcançou resultados amplamente positivos.
2018
No ano de 2018, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal criou, por intermédio da Portaria 420, de 21 de dezembro de 2018, o Sistema Permanente de Avaliação da
Educação do Distrito Federal – SIPEDF.
O SIPAEDF é uma proposta de avaliação contínua, participativa, com função diagnóstica, prognóstica e investigativa, cujas informações deverão proporcionar o redirecionamento da ação
pedagógica e educativa, reorganizando as ações do professor, do estudante, da turma e da unidade escolar, a fim de prosseguir no desenvolvimento da aprendizagem. Sua realização está em
conformidade ao estabelecido no Art. 11 do Plano Nacional de Educação (2014-2020), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Em cumprimento à RESOLUÇÃO Nº 1/2006-CEDF, de
21 de março de 2006, e ainda em atendimento ao Regimento Interno da SEEDF em seu Art. 61 e 69, ficam estabelecidas normas para o processo de avaliação do Sistema de Ensino do Distrito
Federal.
Com relação à criação do banco itens para compor o SIPAEDF, identificou-se entraves para sua iniciação por demandar outros procedimentos técnicos, tais como: a publicação do
Currículo da SEEDF a partir da aprovação da Base Nacional Curricular (BNCC); a elaboração de uma matriz de referência a partir do currículo revisado; o curso de formação e a preparação de
ambiente tecnológico para absorver itens. Com a publicação da aprovação da BNCC do Ensino Fundamental, as Secretarias de Educação tiveram que reformular seus currículos para adequar a
base. Na SEEDF, esse momento aconteceu conforme cronograma posto que seria no final de 2018.
A aplicação da avaliação institucional da rede privada de ensino não foi possível ser realizada em razão de dificuldades na organização cadastral dos e-mails.
A avaliação institucional dos docentes da rede pública de ensino não ocorreu, uma vez que, conforme definido na Portaria 420 (SIPAEDF), será aplicada bianualmente, sendo sua
aplicação no ano de 2019.

No que tange à avaliação institucional destinada ao corpo discente, no ano de 2018, foi realizado um projeto piloto, com aplicação de formulários contextuais, no dia 25/04/2018, em
formato digital e de forma amostral aos estudantes do Ensino Médio da Rede Pública. Neste ano, realizaram a prova diagnóstica digital (on-line) 137 estudantes da 2ª série e 232 estudantes da 3ª
série. Quanto ao formulário contextual, finalizaram o preenchimento 117 estudantes da 2ª série e 204 estudantes da 3ª série do Ensino Médio.
Em 2018, de acordo com as discussões realizadas nas unidades escolares e CRE sobre a análise dos resultados das avaliações externas, entendeu-se a necessidade de desenvolver
novas metas para as unidades escolares, a partir da realidade do Distrito Federal. Não foi possível a criação de metas específicas para a SEEDF, uma vez que o retardo na BNCC impediu o
andamento das tratativas. Consequentemente, foi permitido que o currículo tivesse o prazo de um ano para sua (re)formulação. Assim, esse atraso ocorreu por uma decisão jurídica superior, no
caso as recomendações advindas do Ministério da Educação. Assim posto, foi findada a reformulação do Currículo em Movimento, no final de 2018, e, como supracitado, neste mesmo momento, o
SIPAEDF foi constituído, estabelecendo-se os procedimentos para o processo avaliativo da SEEDF.
Nas tratativas para o planejamento escolar do ano de 2019, foi estabelecido no Calendário Escolar os dias 10 e 11 de abril 2019 para a aplicação, de forma censitária, da primeira
avaliação diagnóstica da rede pública, após a constituição do SIPAEDF. Registra-se que, na organização da avaliação da SEEDF, avalia-se os ciclos. Sendo de forma censitária os 2º, 4º, 6º, 8º do
fundamental e 1ª e 2ª séries do ensino médio.
2019 No ano de 2019, a SEEDF realizou a aplicação da avalição diagnóstica nos dias 10 e 11 de abril conforme previsto no calendário escolar. Foi obtido 100% no registro das
avaliações na plataforma avaliação em destaque, o que nos proporcionou gerar relatórios com dados de análise da variação do IDEB, desempenho nas Provas Brasil, Avaliação
Nacional da Alfabetização/Ana e Prova Diagnóstica, oportunizando as Coordenações Regionais de Ensino e a todas as unidades escolares públicas a possibilidade de
intervenções quanto ao baixo desempenho; bem como, também, avaliar e identificar as ações que levaram ao sucesso escolar.
Com a publicação do Currículo do ensino fundamental e BNCC do ensino fundamental foi possível dar início a construção das matrizes de referência para o ensino fundamental.
As matrizes foram construídas a partir da participação de pedagogos e professores dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática, os quais participaram inicialmente de
um curso, mediante plataforma Moodle e encontros presenciais, para subsidiar a construção das matrizes do SIPAEDF. Foram instituídos os Grupos de Trabalho para construção
dos documentos norteadores. As matrizes se encontram em fase de validação e publicação, para assim, iniciar o curso de elaboração de itens, a partir do qual será construído
banco de itens para a SEEDF. Quanto ao público do ensino médio, as avalições e matrizes estão se basenado no Curriculo em Movimento do Ensino Médio de 2014, pois as
políticas para o novo ensino médio ainda estão se consolidando, bem como seu currículo. A SEEDF tem participado ativamente das ações referentes à implatação do novo
ensino médio 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.
Disponibilizar a realização da Avaliação Institucional para os docentes das unidades escolares só foi possível após levantamento e criação de e-mail institucional dos servidores
para que os mesmos recebessem link de acesso ao fórmulario do questionário da avaliação. Quanto a Avaliação Institucional, destinada à realização de diagnóstico do
contexto escolar, junto aos estudantes das unidades escolares da Rede Pública de Ensino a aplicação teve sua aplicação reprogramada para coincidir com a aplicação do
SIPAEDF. Desta forma, pretende-se a cada ano aplicar a avaliação a cada 20% dos estudantes e ao final de 5 anos, todos os estudantes terem respondido a Avaliação de
contexto ao menos uma vez.
Quanto a Avaliação Institucional para a rede particular, encontra-se em análise jurídica devido ao entrave encontrado decorrente de reformulação dos instrumentos avaliativos
bem como as instruções normativas que regulamentam a aplicação na Rede Particular de ensino e trazem questionamentos quanto à obrigatoriedade de participação deste
público na realização desta avaliação.

Finalmente, quando ao Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal – SIPAEDF, em andamento a reavalição e reescrita da Portaria 420, de 21 de
dezembro de 2018, com o objetivo de implementaçao, também, do Índice de Qualidade de Educação do Distrito Federal (IQEDF) que a partir da sua primeira divulgação será
possível estabelecer metas para a o DF, Coordenações Regionais de Ensino e Unidades Escolares. Metas que respeitarão o contexto, esforço e peculiaridades de cada realidade.
Foram realizados diversos estudos bibliográficos, legais e estátisticos para determinar quais os melhores eixos para o IQEDF..

Na avaliação dessa Unidade, o Objetivo ESPECÍFICO previsto, ora avaliado, foi alcançado? Considerar todas as realizações ao longo dos quatro anos de vigência do PPA 2016-2019.
(

) Objetivo integralmente alcançado

( X ) Objetivo parcialmente alcançado, com número satisfatório de entregas relevantes.
(

) Objetivo parcialmente alcançado, com reduzido número de entregas relevantes.

(

) as entregas não contribuíram para o alcance do Objetivo.

Justifique a resposta:
A SEEDF apresenta, nesse final de quadriênio, objetivos parcialmente alcançados, com número satisfatório de entregas relevantes. Sendo de extrema importância e
significado a entrega não só da implementação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF); mas, também, sua regulamentação onde
traz também o Indicador de Qualidade Educacional do Distrito Federal (IQEDF).
O Sistema Avaliação em Destaque, nesses últimos três anos, com seus mais de seis módulos vem sendo uma ferramenta fundamental no trabalho de intervenção
pedagógica na disseminação da cultura de avaliação e quebrando paradigmas que não podemos usar os resultados das avaliações externas com a função formativa.
Entretanto, encontramos inúmeros desafios tecnológicos mudanças de cenários que dificultaram o alcance de todas as metas, a saber:
a) equipe de desenvolvimento de software que consiga melhorar ainda mais o Avaliação em Destaque; b) banco de dados dos estudantes da SEEDF não ter CPF;
c) defasagem dos laboratórios de informática das unidades escolares que inviabilizou a aplicação da avaliação institucional para os estudantes da rede;
d) mudanças na estrutura interna da SEEDF que não alcançar a meta de implementar as Diretrizes do Ensino Especial; e
e) ausência de regulamentação completa do SIPAEDF e os indicadores definidos para implementação de metas e do banco de itens onde somente após a primeira
aplicação seguindo todos os critérios estatísticos e legais se poderia traçar metas coerentes para cada realidade levando em consideração o esforço de cada unidade escolar
e para gerar itens. Se faz necessário, também, um banco inicial de itens para pré teste e calibragem em outro estado (processo em andamento).
Identificação dos responsáveis pelas informações
Orientações constam no item 5.1.6 das instruções

O documento no texto impresso deverá ser rubricado em todas as páginas e assinado na última pelo titular da unidade e pelos responsáveis pela elaboração.

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: João Pedro Ferraz Passos
Telefone: 3901-2410
Matrícula: 245089-5

e-mail da Instituição: gabinete@edu.se.df.gov.br
Assinatura: ______________________________________________________________________________________________________

Responsáveis pela elaboração:
Nome: Allana Paola Velasco Castro Marra
Telefone: 61 3901-3110

e-mail da Instituição: allana.castro@edu.se.df.gov.br

( x ) Agente de Planejamento
Matrícula: 2154757

( ) Outro Servidor . Especificar:

Assinatura: _______________________________________________________________________________________________________

Nome: Eliane Soares Carneiro
Telefone: 61 3901-3110

e-mail da Instituição: Eliane.soares@se.df.gov.br

(x ) Agente de Planejamento
Matrícula: 39.692-3

( ) Outro Servidor . Especificar: ___________________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________________________________________________________
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