BOLETIM INFORMATIVO
Subsecretaria de Educação Básica
SUBEB/SEEDF • Brasília/DF • Ano II • nº 2 • abril de 2018
“Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina“ (Cora Coralina)

4º Festival de Filmes da SEEDF

Fotos: Vladimir Luz

O Festival Filmes Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília é um projeto pedagógico que envolve as unidades escolares das
14 Regionais de Ensino da SEEDF. Acontece
anualmente e fomenta o protagonismo juvenil por meio da produção cinematográfica.
O pré-lançamento do festival para 2018,
que tem o tema “O que você tem a ver com a
corrupção?”, ocorreu no dia 13 de abril.

Como ação de fomento da 4ª edição
do Festival, nos meses de abril, maio
e junho serão realizadas oficinas de
captação e edição de vídeos com celular para as Unidades de Educação
Básica – UNIEB, com foco nos coordenadores intermediários de apoio.

Saiba Mais na página 2.

Confira também:

Projeto “Educação nos Trilhos”, p.4

1º Prêmio Professores da Educação Infantil do DF, p.3

Fascículos “Ensino Médio em Debate”,
p.7
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Oficinas de captação e Edição de vídeos
Oficinas de captação e edição com celular
para os coordenadores intermediários de
apoio - ação para o 4º Festival de Filmes
de curta-metragem das Escolas Públicas
de Brasília

A oficina já foi realizada no Núcleo
Bandeirante e em Taguatinga.

O Festival é uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Cultura do Distrito
Federal e visa colocar os estudantes da Rede
Pública de Ensino na posição de protagonistas, além de revelar, reconhecer e afirmar as
identidades culturais dos estudantes, proporcionando a troca de experiências entre
os jovens das diferentes cidades.

A Gerência de Produção e Difusão de
Mídias Pedagógicas - GMIP/CANAL E, disponibilizará entre os meses de abril, maio
e junho oficinas de captação e edição de
vídeos com celular para as Unidades de
Educação Básica – UNIEB, com foco nos
coordenadores intermediários de apoio,
como ação de fomento da 4ª edição do
Festival de Filmes Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília.
A oficina é prática e oferece a oportunidade de experimentar parte da estrutura da
linguagem audiovisual e com isso fomentar
o uso das novas tecnologias em sala de aula.

Informações

O agendamento poderá ser realizado
diretamente com a GMIP/Canal E.
Telefone: (61) 39016917.
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1º Prêmio Professores da Educação Infantil
Em 2017, a Diretoria de Educação Infantil
- DIINF, da Coordenação de Políticas Educacionais para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental - COEIF, realizaram o 1º Prêmio Professores de Educação Infantil do
Distrito Federal.

plicação dos bons projetos desenvolvidos
pelos profissionais de educação da rede
pública de ensino, valorizando estes profissionais e fortalecendo a qualidade da
educação”.

O Prêmio tem como objetivo identificar, valorizar, estimular e dar visibilidade ao
trabalho pedagógico realizado pelas professoras e professores das Unidades Escolares
Públicas e das Instituições Educacionais Parceiras da SEEDF, de modo a promover o seu
caráter científico e publicizar as boas práticas pedagógicas que contribuem para a
melhoria da qualidade da Educação Infantil
ofertada no DF.
A realização do 1o Prêmio Professores
de Educação Infantil do Distrito Federal
se alinha à estratégia 7.29, da Meta 7 do
Plano Distrital de Educação - PDE, que é
“Garantir meios e instrumentos de multi-

A premiação consistiu na publicação na Revista Com Censo: Estudos
Educacionais do Distrito Federal, de
seis Relatos de Experiência selecionados dentre as duas categorias do
Prêmio: Creche e Pré-escola.

A Edição n º13 da Revista Com Censo,
além dos Relatos de experiências dos ganhadores do Prêmio, trouxe artigos que discutem a Educação Infantil.
Para comemorar esse feito, no dia 09
de abril, a DIINF/COEIF promoveu um café
da tarde com os autores para compartilhar essa publicação.
Foto: DIINF/COEIF
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Olimpíada de Matemática do DF
Em seu segundo ano de realização, a Olimpíada Brasileira de
Matemática do Distrito Federal –
OMDF está com as inscrições abertas até o dia 18 de maio de 2018.

Escolas e professores também foram
premiados pelo incentivo e dedicação no
ensino da matemática.
O Centro de Ensino Médio 09 de
Ceilândia e a professora Alessandra
Lisboa da Silva foram premiados.

A OMDF é uma iniciativa gratuita e
sem fins lucrativos e tem por objetivos estimular e promover o estudo da Matemática, identificar novos talentos e incentivá-los a progredirem em seus estudos, bem
como selecionar estudantes que participarão da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM).
Em 2017, 103 escolas participaram da
Olimpíada, totalizando 14.242 participantes,
sendo que 180 estudantes foram premiados
com medalhas de ouro, prata e bronze.

Informações:

https://www.omdf.com.br/

Projeto Educação nos Trilhos
nando com um momento de contação de
estórias. (Foto: Metro/DF)

O projeto Educação nos Trilhos, desenvolvido pelo METRÔ-DF em parceria
com a SEEDF, tem como objetivo promover
uma discussão sobre mobilidade urbana e
apresentar aos estudantes as normas de
convivência e segurança do Metrô/DF.
No dia 23 de abril será realizada a primeira atividade do projeto em 2018.

Na ocasião, a Escola Classe 20 de Ceilândia participará da visita que será realizada em um dia especial, pois o Metrô
comemora na data um ano do Projeto Leitura Solidária e também o Dia Nacional do
Livro Infantil.
Os estudantes participarão de atividades lúdicas e oficinas educativas culmi-

Informações:

www.metro.df.gov.br/?page_id=21666
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Seminário PNAIC Alfabetização 2018
No dia 5 de abril ocorreu o Seminário
PNAIC Alfabetização 2018, no âmbito do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (Foto: COEIF).
Aproximadamente mil profissionais da
educação atuantes nas 14 Coordenações
Regionais de Ensino participaram, por turno, no Centro de Aperfeiçoamento dos
Profissionais de Educação – EAPE dessa
ação inicial de formação continuada com o
objetivo de orientar e subsidiar o desenvolvimento das atividades propostas para a
implementação desse programa.

O objetivo é oferecer suporte didático-pedagógico para que s professores possam
concretizar os direitos de aprendizagem dos
studantes, responsabilizando-se também
pela definição de metas a serem alcançadas e
pelos resultados da alfabetização com ênfase
em leitura, escrita e letramento matemático.
Esse ano, além de 1.762 professores
alfabetizadores, 139 coordenadores
pedagógicos também participam da
formação, cuja carga horária é de 180
horas.

Seleção para o CRAI
O Centro de Referência do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais (CRAI) desenvolve um trabalho que visa a proposição
de ações direcionadas para a orientação,
acompanhamento, intervenção e avaliação do fazer pedagógico.
Com a seleção dos articuladores do
CRAI em 2018, a SEEDF fortalece o trabalho coletivo realizado por esses profissio-

nais e ressignifica o espaço da formação
continuada na coordenação pedagógica.
Atualmente o CRAI é composto por
34 articuladores e realiza suas atividades
em 13 CREs: Brazlândia, Ceilândia, Guará,
Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina,
Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas,
Samambaia, Santa Maria, São Sebastião,
Sobradinho e Taguatinga.
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1º Seminário PNAIC/Educação Infantil
O PNAIC Educação Infantil, por meio
do curso “Leitura e Escrita na Educação Infantil” tem como objetivo geral a formação de professoras de Educação Infantil
para que possam desenvolver, com qualidade, o trabalho com a linguagem oral e
escrita, em creches e pré-escolas.
Cultura, infância, linguagem, interação, subjetividade, assim como educação,
docência, leitura, escrita, literatura, dentre
outros, são conceitos cujos significados
e inter-relações serão explorados no decorrer do curso, buscando desvelar seus
sentidos nas ações das professoras junto
às crianças que frequentam a Educação
Infantil, incluindo os bebês.

A VI Plenarinha - 2018 destaca a importância do brincar na escola, que se constitui
em um processo de aprendizagem. Assim,
tem como objetivo vivenciar o brincar, a
brincadeira e o brinquedo como ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de forma integral. (Foto: DIINF/COEIF)

O 1º Seminário PNAIC/Educação
Infantil foi realizado no dia 15 de
março de 2018 no Auditório do DNIT
e teve como público-alvo professores
e coordenadores locais inscritos no
PNAIC/Educação Infantil.

O Guia da VI Plenarinha é um instrumento facilitador para o professor com apoio
teórico sobre o valor da brincadeira para a
criança e para o contexto escolar, além de
trazer sugestões de atividades para serem
realizadas em sala de aula. Link:

Na oportunidade também foi lançado o
Guia da VI Plenarinha, que nessa edição em
o tema: O universo do brincar: a criança
do Distrito Federal e o Direito ao brincar.

http://www.educacao.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/guia_vi_
plenarinha_26mar18.pdf

Roda de Conversa com Nicolas Behr
A Gerência de Políticas de Leitura e
tecnologias Educacionais está realizando,
com o autor de Brasília, Nicolas Behr, a
Roda de Conversa - Brasília em Poesia, nos
meses de abril e maio nas Bibliotecas Escolares-Comunitárias.
O evento conta com a participação de
estudantes do ensino médio, distribuição
da obra “Brasilírica” e autógrafos do autor.
(Foto: Experimente Brasília)
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Fascículos “Ensino Médio em debate”
Desde 2015, a Diretoria de Ensino Médio (DIEM) vem realizando estudos e
acompanhando as discussões acerca de
novos modelos de Ensino Médio. As perspectivas apontam para um Ensino Médio
mais flexível e diversificado. As mudanças
buscam atender às necessidades educacionais dos jovens, oferecendo diferentes
trajetórias para essa etapa.
Nesse sentido, a DIEM promoveu encontros para apresentação de uma minuta sobre a proposta da nova arquitetura
do Ensino Médio para o DF. Diversos setores já conheceram e contribuíram, incluindo as subsecretarias da SEEDF, FDE,
SINPRO e CEDF.
As discussões seguirão nos próximos
meses, garantida a participação de todas as
CREs; comissões compostas por representantes de profissionais da educação e estu-

dantes; pesquisadores; representantes das
licenciaturas da UnB, do IFB e de faculdades
privadas; membros da OAB-DF; entre outros.
Para promover a reflexão e a discussão sobre o assunto, a DIEM elaborou
a série “Ensino Médio em debate”,
formada por seis fascículos, a serem
disponibilizados no site da SEEDF. A
partir dessa leitura, as UEs poderão
contribuir na construção coletiva da
proposta em fóruns locais e regionais.

Viva Brasília nas Escolas
Empenhada em prevenir violências
nas escolas bem como reduzir os índices
de reprovação e abandono escolar e, assim, favorecer as aprendizagens, a SUBEB
deu continuidade ao Eixo 1 do Programa
Viva Brasília nas Escolas que concerne à
construção de Diagnóstico acerca das vulnerabilidades sociais no ambiente escolar.
Assim, com a parceria da Subsecretaria
de Gestão da Informação / SSPDF, foi aplicado um questionário a gestores das 14 CREs
nos dois últimos meses a fim de colher informações suficientes para a construção de
um planejamento estratégico de intervenção nas escolas e em suas comunidades.
Nessa perspectiva, a Subeb também
participou do I Workshop Viva Brasília
nas Escolas: Construindo uma Cultura

de Paz, ação proposta em conformidade
com o Eixo 2 do Programa: Valorização e
Capacitação Profissional.
O evento recebeu cerca de 120 profissionais da
Educação e Segurança Pública numa proposta
integradora de formação e construção de redes
de proteção nas escolas.

7

Boletim Informativo SUBEB

Projeto Vídeo-Estante no Ensino Médio
retoria do Ensino Médio, dos professores
e profissionais atuantes em bibliotecas
dessas unidades escolares.
É importante destacar que o vídeo é
muito utilizado pelos nossos estudantes,
por isso há necessidade de despertar o
sujeito leitor para a construção dessas
mensagens, levando-o a apropriar-se dos
modos de produção, a partir da reflexão,
por meio do trabalho pedagógico que
leve o estudante a intervir na sociedade
em transformação, colaborando na formação de outro ser “menos consumista,
mais ético consigo mesmo, solidário com
o próximo e integrado com a natureza
que o circunda”. (Currículo em Movimento
da Educação Básica das Escolas Públicas
do DF, 2014 p. 8).

A Gerência de Políticas de Leitura e tecnologias Educacionais está disponibilizando o Projeto Vídeo Estante para as unidades
escolares que ofertam o Ensino Médio.
O Projeto é composto por vídeos educativos e pedagógicos da TV Escola,
que abordam temas relacionados
ao currículo das escolas públicas de
Ensino Médio e 3º Segmento EJA,
acondicionados em uma caixa com
a logomarca do projeto, levando professores e estudantes a incorporarem
as potencialidades dessa tecnologia
na organização do trabalho pedagógico com vistas às aprendizagens.

O Projeto Vídeo Estante prevê a formação continuada, em parceria com a Di-

Bolha de sabão (Profª Alessandra Edver)
Com o descomplicar das crianças
Nesta brincadeira de viver
que busquemos valorizar a leveza do ser…
Respeito ao diverso, prática da solidariedade,
resgate à ética
Para construção de convivências fluidas,
humanas e cheias de nuances.
Cores e marcas necessárias neste preto e branco
instituído, instituinte…
Que farão toda a diferença na educação, em
todo nosso percurso.

Em dias densos,
em que ações de violência marcam nossa
história,
busco encontrar em minha memória
Imagens que resgatem a beleza da trajetória.
Bolhas de sabão: minha suave infância,
Com cores translúcidas, sortidas, levadas ao
entardecer…
Tão leves como todos nós deveríamos
permanecer
Preservar em nossas vidas a pureza do alvorecer.

E viva as contribuições! E viva a luz!

Expediente
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)
Subsecretária: Profª. Luciana Oliveira
Endereço: SBN, Qd 02 - Bl. “c”, Lote 17 – Ed. Phenícia 5º andar Brasília - DF
E-mail: assessoriaespecial.subeb@gmail.com
Telefone: 3901 3285
Edição e Programação Visual: Prof. Frank Alves
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