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“Mais do que ausência de conflito, a paz é um estado
de consciência.“ (Pierre Weil)

Festival de Curtas: Por trás da tela, uma escola
Os estudantes da SEEDF participaram com 143 filmes no total

Foto: Ivo Marçal

Foto: Osvaldo Lima

Um dos pontos fortes do Festival
foi o estímulo ao protagonismo dos
jovens, que participaram não somente
como expectadores de cinema, mas
mostraram também, na grande tela,
as suas próprias histórias.

O 4º Festival de Filmes Curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília culminou com o 51º Festival de Brasília do
Cinema Brasileiro, realizado no Cine Brasília, nos dias 17 e 18 de setembro de 2018.
No total, foram 143 filmes inscritos e
a participação de unidades escolares de
todas as Regionais de Ensino.

Saiba mais na página 2

Confira também:

VI Plenarinha da Educação Infantil, p.6

Diretrizes para Educação em Tempo
Integral, p.3

Projeto “Direito para a Liberdade”, p.7
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Festival envolveu estudantes e comunidade escolar
O 4º Festival de Filmes Curta-metragem das Escolas Públicas de Brasília teve
como tema “O que eu tenho a ver com a
corrupção?”. A proposta estimulou a reflexão sobre práticas de convivência e de cidadania, e reforçou a importância do planejamento de atividades diferenciadas no
espaço escolar.
Os estudantes ficaram entusiasmados
com a possibilidade de suas produções serem exibidas no Cine Brasília, durante o 51º
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.
O apoio dos familiares, dos professores
mediadores, dos diretores e dos funcionários das escolas, durante a produção dos
filmes, alinhou todos na proposta pedagógica do festival. Estar entre as 15 produções

selecionadas para a Mostra Competitiva no
Cine Brasília já foi motivo de comemoração
e mobilização da escola. Levar para a escola um dos troféus das nove categorias premiadas é o reconhecimento do trabalho
desenvolvido ao longo do semestre.

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

Para alguns dos estudantes do Ensino
Médio, a premiação vai além de um
troféu: significa também uma oportunidade de vida, motivação para o ensino superior em cursos de formação nas
áreas de Cinema, Teatro ou Fotografia.

Confira abaixo os curtas premiados,
que podem ser assistidos no link seguir:
www.se.df.gov.br/festcurtas

MELHOR FILME: “NINGUÉM TÁ VENDO, MAS EU TÔ”
CEF Metropolitana

MELHOR FILME: “VIOLÊNCIA MUDA”
CEM Setor Leste

ABORDAGEM DO TEMA: “O PRIVILÉGIO”
CEF 602 do Recanto das Emas

ABORDAGEM DO TEMA:
“ESTAMOS PREPARADOS PARA VOTAR?”
CEM 01 do Paranoá

ROTEIRO: “O COMETA”
CEF 01 do Cruzeiro

ROTEIRO: “MULHER: EM TEU SILÊNCIO, O GRITO DE
TANTAS”
CEF 04 de Planaltina

DIREÇÃO: “DECIDIR”
CEF 602 do Recanto das Emas

DIREÇÃO: “A CHAVE DA ESCOLA”
CED São Francisco

FOTOGRAFIA: “CAI NA REAL”
CEF 01 do Cruzeiro

FOTOGRAFIA: “DINHEIRO, AMOR E FAMÍLIA”
CED 03 Guará

MONTAGEM: “MISTERY BOY – O GAROTO MISTÉRIO”
CEF 04 de Planaltina

MONTAGEM: “REINCIDÊNCIA”
CED 01 do Riacho Fundo 2

ATRIZ: Samara Pereira Gama
Filme : “CORRUPÇÃO NOSSA DE CADA DIA”
CED 11 da Ceilândia

ATRIZ: Milena Carvalho (CEM CEAN)
Filme : “ALUCINAÇÕES DE UMA MENTE OBSCURA”

ATOR: Pedro Victor M. de Araújo
Filme: “BILL COVA RASA”
(CEF 04 de Planaltina)

ATOR: Axel Adriel (CEM Paulo Freire)
Filme : “CICLO”

JÚRI POPULAR: “SOMOS TODOS CORRUPTOS”
CEF 08 de Taguatinga

JÚRI POPULAR: “NINGUÉM VIU”
Escola : CEMI GAMA
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Fotos: Luis Tavares

Diretrizes para a Educação em Tempo Integral
Nessa direção, a partir de 2013, iniciou-se um processo para instituição do Grupo
de Trabalho (GT), que teria como objetivo
pensar um documento norteador para a
Educação em Tempo Integral na SEEDF.
O GT era formado por representantes das
CRE e Subsecretarias. Todos contribuíram
na construção/elaboração deste documento. Após várias reuniões e ponderações das Subsecretarias, decidiu-se pela
elaboração das Diretrizes Pedagógicas e
Operacionais para nortear o trabalho nas
unidades escolares que ofertam educação em tempo integral.
Após elaboração, o documento foi encaminhado ao Conselho de Educação do
DF para apreciação e aprovação, sendo
homologado pelo Parecer nº 208/2017
- CEDF, de 28 de novembro de 2017 e
instituído pela Portaria 530, de 04/12/17,
ambos publicados no DODF nº 231, de
05/12/17, pág. 15.
No evento foram entregues exemplares impressos deste documento aos gestores escolares, chefes de UNIEB e Coordenadores Regionais de Ensino presentes.

O documento das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais da Educação em Tempo
Integral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi lançado no dia
10 de agosto de 2018, no auditório do Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com a presença de chefes de
UNIEB, gestores e coordenadores locais da
Unidades Escolares que ofertam Educação
em Tempo Integral, do Secretário Adjuntos
Professor Clovis Lucio da Fonseca Sabino,
da Subsecretária de Educação, Profª Luciana da Silva Oliveira, representantes de vários setores da SEEDF e demais convidados.
No sentido de atender a meta 6 do
Plano Nacional de Educação, bem
como o Plano Distrital de Educação meta 6, a SEEDF busca gradativamente ampliar a oferta de Educação em
Tempo Integral aos estudantes da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal,
bem como garantir os subsídios necessários à continuidade do trabalho
pedagógico nas Unidades Escolares.

A construção das Diretrizes para Educação em Tempo Integral é resultado de um
trabalho coletivo e surgiu a partir da necessidade de se ter um documento norteador e normatizador deste atendimento na
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Conheça o Documento:

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/
uploads/2018/02/Diretrizes-Ed.Integral-20jul18.pdf
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Foto: Núbia Jane

Formação de professores no PNEE
O Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) formou a
1ª turma com 692 professores da Educação Básica da SEEDF
projetos pedagógicos voltados à formação de empreendedorismo.

No dia 29 de agosto de 2018, a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), em
parceria com o Sebrae/DF, realizou a solenidade de encerramento da formação de professores no âmbito do Programa Nacional
de Educação Empreendedora (PNEE), com
vistas ao desenvolvimento de capacidades
empreendedoras dos estudantes da Rede
Pública do DF. Participaram do evento representantes do Governo do Distrito Federal, da Secretaria de Estado das Cidades, da
Secretaria de Estado de Educação, do Sebrae/DF e do PNEE. Na solenidade, foram
apresentados os resultados dessa parceria.

Em andamento, há a formação para 109
professores da Educação Profissional na metodologia Disciplina de Empreendedorismo,
por meio da plataforma Sebrae Nacional em
Educação a Distância e, ainda, a mediação e o
acompanhamento da aplicação dos projetos
pedagógicos pelos professores. Essas ações
serão realizadas pelo Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação - EAPE,
por meio de um curso na plataforma virtual,
complementar à formação, com conteúdo
inerente à Educação Fiscal, garantindo, assim, aos professores da SEEDF uma certificação de 60 horas.

No 1º semestre deste ano, o Sebrae
formou a 1ª turma presencial do PNEE,
com 692 professores da Educação
Básica da SEEDF nas metodologias:
Jovens Empreendedores Primeiros
Passos – JEPP, formação para professores de Ensino Fundamental Anos
Iniciais e Finais, Formação de Jovens
Empreendedores – FJE e formação
para professores do Ensino Médio.

Todo o material didático utilizado nas
formações de professores para a aplicação
do projeto com os estudantes é fornecido
pelo Sebrae.
A finalização dos projetos pedagógicos
ocorrerá com exposições nas Unidades Escolares, que terão calendário próprio de
realização. Os trabalhos serão construídos
pelos estudantes durante o processo de
aplicação da metodologia do PNEE. Esses
eventos serão visitados e registrados pela
equipe do Sebrae e da SEEDF.

Para o 2º semestre, a expectativa é que
15 mil estudantes sejam atendidos por esses professores formados no PNEE, pelos
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Formação para universalização dos Ciclos
to de compartilhamento de experiências
entre as CRE e, outro, por oficinas relacionadas às estratégias pedagógicas para o
avanço das aprendizagens.

A Diretoria de Ensino Fundamental,
por meio das gerências de Acompanhamento dos Anos Inicias e Finais, realizou
nos dias 15 e 16 de agosto a primeira parte
do curso de formação ofertado aos coordenadores intermediários das Coordenações
Regionais de Ensino desta Secretaria.
O curso “Estratégias Didáticas para a
Universalização dos Ciclos” tem como objetivo atender a demanda de formação das
UNIEB para a organização do trabalho pedagógico nos ciclos. O primeiro encontro
presencial foi composto por um momen-

Os temas das oficinas contemplaram
as metodologias ativas, a avaliação
formativa e o reagrupamento.
O próximo encontro será realizado nos
dias 24 e 25 de outubro, e dará continuidade ao trabalho de formação dos coordenadores na perspectiva da organização
escolar em ciclos.

OBMEP premia estudantes da SEEDF
No DF foram agraciados 27 estudantes com
medalhas de ouro, 69 de prata e 129 de bronze.

O dia 4 de julho foi de festa e de celebração para muitos estudantes, professores, diretores, pais e responsáveis. Nesse
dia, os estudantes que lograram excelentes
resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP
2017, assim como os professores, as equipes gestoras e as escolas, tiveram seus esforços e empenho reconhecidos pelo compromisso com o ensino da matemática.

Este ano, os estudante da SEEDF, foram
premiados com 8 medalhas de ouro, 15
de prata e 66 de bronze. Professores e
professoras dos estudantes também foram premiados. Ao total 18 docentes da
SEEDF receberam o reconhecimento e
prêmios, como diplomas, livros e viagens.

Embaixada da Alemanha no CEF 10 do Guará.
Os visitantes foram recebidos com apresentação artística-cultural representativa das
regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, além de uma apresentação de Fitdance.

Como retribuição à visita dos estudantes, no último dia 07 de agosto, o Centro de Ensino Fundamental 10 do Guará
recebeu o embaixador Dr. Georg Witschel
e a embaixatriz Srª. Sabine Witschel, juntamente com outros representantes da embaixada da Alemanha.
O evento contou com a presença da assessora especial da Subsecretaria de Educação Básica, Marília Teixeira, e do coordenador da Regional do Guará, Afrânio Barros.

A diretora do CEF 10 do Guará,
Elizabeth Neves, fez um histórico da
unidade escolar e da comunidade em
que ela está inserida. Em seguida, um
lanche com comidas típicas da culinária brasileira foi servido aos visitantes.
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VI Plenarinha da Educação Infantil
blico estimado de 1.200 crianças de todas
as 14 CRE e cerca de 200 profissionais de
educação, numa programação das 9h às
12h e das 14h às 17h.

A Plenarinha da Educação Infantil é
um projeto pedagógico realizado desde
2013, no qual as crianças participam ativamente das reflexões em torno de seus
direitos e necessidades. Em 2018, a VI Plenarinha da Educação Infantil, apresenta o
tema: “Universo do Brincar: a criança do
Distrito Federal e o Direito de Brincar”.
Este ano, a etapa distrital da VI Plenarinha acontece em 2 momentos com a participação de crianças das Unidades Escolares
Públicas e das Instituições Educacionais Parceiras que atendem turmas de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental.
Nos dias 04 e 05 de setembro, 560
crianças, das 14 Coordenações Regionais
de Ensino - CRE, participaram de atividades de Plenária Infantil, Contação de
histórias, brinquedo Asa Delta e Circuito
de brinquedos, no Parque da Mônica, no
complexo Na Praia, em Brasília.
No dia 27 de setembro, as atividades
da Plenarinha Distrital aconteceram no
Parque Ana Lídia e contaram com um pú-

A organização da Plenarinha Distrital
é uma ação da Diretoria de Educação
Infantil, juntamente com todas as
Coordenações Regionais de Ensino,
contando com parceiros como:
Administração de Brasília, DETRAN,
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,
CAESB, Secretaria de Turismo do DF
e SLU.

A Plenarinha Distrital é o momento de
Culminância do Projeto que é desenvolvido desde o início do ano e têm na programação atividades em que as crianças
vivenciam diferentes jogos, brincadeiras,
oficinas e contação de histórias, além de
um momento de plenária, em que elas
exercitam seu protagonismo infantil em
relação a seus Direitos, interesses e necessidades.

Curso “Escola da Terra” atende 120 professores
As atividades ocorrerão na UnB – Campus Darcy Ribeiro e no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE.

Nos dias 28 e 29 de setembro aconteceram os primeiros encontros do curso
“Escola da Terra”.
Trata-se de uma parceria, entre a
SEEDF, a SECADI/MEC e a Universidade
de Brasília - UnB - Campus Planaltina, que
desenvolve, desde 2007, a Licenciatura
em Educação do Campo (LEDOC).
O objetivo é promover a formação continuada de professores/as, atendendo às necessidades específicas de formação dos/as
docentes que atuam nas escolas do campo.

Foram contemplados 120 profissionais
da carreira magistério, preferencialmente os que atuam nas Escolas do Campo.

O conteúdo do curso abordará a utilização
de recursos pedagógicos que estimulem a
construção do conhecimento do/a estudante
e a valorização de seu contexto sociocultural.
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Formatura do Projeto Direito para a Liberdade
O projeto ofereceu aulas sobre Educação
em Direitos ministradas por defensores/as,
promotores/as, juízes e outros colaboradores/as para jovens que estão em cumprimento de medida socioeducativa de internação.
A cerimônia de formatura ocorreu na
Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do DF (Easjur/DPDF). Na ocasião, 16 socioeducandos da Unidade de
Internação de Saída Sistemática (Uniss),
do Recanto das Emas, receberam o certificado pela conclusão do curso da primeira
turma do projeto Direito para a Liberdade.

A SEEDF participou, no dia 3 de setembro, da formatura da primeira turma
do projeto “Direito para Liberdade”, que
ocorreu na Escola de Assistência Jurídica
da Defensoria Pública do DF.
O objetivo do projeto é promover a
cidadania, a inclusão social, a justiça e
o respeito por meio da educação em
direitos, de forma que os adolescentes se percebam sujeitos de direitos,
aproximando-os das leis, de seus direitos, mas também de seus deveres.

Salão de arte aborda combate ao preconceito
O projeto Salão de Humor da Cidadania “Preconceito Não Tem Graça”, que teve
a sua culminância nos dias 23, 24 e 25 de
agosto, no Conjunto Nacional, oportunizou a participação de artistas do DF por
meio de uma exposição de obras inéditas,
selecionadas, de desenhos de humor.
Além da exposição, foram oferecidas
outras atividades, tais como: minicurso
(cartazista), oficinas (desenho de humor
gráfico), seminário (humor gráfico e o
mercado editorial) e fórum de discussão
(Bullyng e Direitos Humanos).

com a mobilização de estudantes, desta
etapa de ensino, de duas turmas do CEM
01 de São Sebastião, para participarem no
curso de elaboração de cartoons e no júri
popular, para escolha dos melhores desenhos de 2018. (Foto: acervo DCDHD)

A Gerência de Educação em Direitos
Humanos e Diversidade (GDHD) integrou a equipe de jurados no concurso de cartoons desse Projeto. Foram
avaliados mais de 500 desenhos
de diversas localidades de Brasília,
do Brasil e do mundo, cujo tema foi
“Preconceito não tem graça!”

Concorreram à premiação, 504
trabalhos de 155 cartunistas do
Brasil e do exterior. São ao todo
504 desenhos de humor, sendo 338
internacionais, 106 do Brasil e 59
trabalhos de Brasília.

A Diretoria de Ensino Médio contribuiu
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70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
Ciência para a redução da desigualdade”.
A participação da GDHD no Circuito
busca aproximar o debate sobre as desigualdades das questões afeitas aos Direitos Humanos no campo da Educação, com
vistas à formação e consolidação de uma
sociedade justa e solidária. A GDHD promoverá, por adesão, oficinas sobre a Declaração nas CRE. (Foto: acervo DCDHD).

No ano em que a Declaração Universal
dos Direitos Humanos completa seus 70 anos,
a SEEDF, por meio da Gerência de Educação
em Direitos Humanos e Diversidade (GDHD),
promove ações integradas ao Circuito de
Ciências, que, neste ano, tem como tema “A

A etapa distrital do Circuito de
Ciências acontecerá nos dias
16, 17, 18 e 19 de outubro, no
pavilhão do Parque da Cidade.

Sistema de Gerenciamento Digital para as Bibliotecas
O Sistema de Gerenciamento Koha
tem como objetivo o controle, a organização e a circulação de todo o acervo da biblioteca escolar.
O Koha facilita a administração das
bibliotecas a fim de torná-las mais
eficazes à utilização de estudantes e
profissinais da educação.

Finalizando a fase de formação, os profissionais atuantes nestas bibliotecas passarão a trabalhar diretamente com o sistema.
A partir dessas ações, a ideia é receber o
feedback dos envolvidos para facilitar a
atualização do sistema e atender, efetivamente, as necessidades dos usuários
O acesso ao novo sistema agregará
maior conhecimento dos recursos informacionais das bibliotecas, a fim de que
sejam utilizados com mais eficiência.

A primeira fase de implantação foi de
customização do sistema, coordenada
pela Subsecretaria de Modernização e
Tecnologia - SUMTEC,/SEEDF. Com a primeira versão customizada, houve uma
fase de teste em 10 unidades escolares,
além de formação para utilização Koha.

Expediente
Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB)
Endereço: SBN, Qd 02 - Bl. “c”, Lote 17 – Ed. Phenícia 3º andar Brasília - DF
E-mail: assessoriaespecial.subeb@edu.se.df.gov.br Telefone: 3901 3294
Edição e Programação Visual: Prof. Frank Alves
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