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“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”

Nelson Mandela

VIII Circuito de Ciências da SEEDF

Fotos: acervo RD7 Produções

tou com a visitação programada de aproximadamente dois mil estudantes por dia.

A Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal promoveu o VIII Circuito de Ciências das Escolas Públicas do
Distrito Federal.
O evento foi realizado durante a “15ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro no
Pavilhão do Parque da Cidade e, além da
participação dos estudantes e professores
expositores com seus 300 projetos, con-

Oficinas e palestras foram realizadas
no miniauditório e na sala de laboratório, disponíveis especialmente para
o Circuito de Ciências, e diferentes
apresentações culturais oportunizadas em palco específico para todo o
público visitante.

Confira também:

Prêmio Jovem Escritor 2018, p.3

II Diálogos da Educação Profissional,
p.5

XXVIII CONFAEB 2018 em Brasília, p.8
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Curso de formação sobre Ciclos
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sobretudo no que tange ao Conselho de
Classe, a Avaliação e os registros, bem
como considerando o término do ano letivo, foram oferecidas formações e oficinas
durantes os dois dias de formação.

Nos dias 6 e 7 de novembro de 2018
realizou-se a segunda etapa do curso de
formação sobre Ciclos, intitulado “Estratégias Didáticas para a Universalização dos
Ciclos para as Aprendizagens no Ensino
Fundamental”, para os Coordenadores Intermediários e de Apoio que trabalham
nas Coordenações Regionais.
Como forma de inteirar os coordenadores
pedagógicos das unidades locais, foi oportunizado um momento para que os mesmos
participassem na explanação sobre temas
pertinentes ao trabalho pedagógico escolar,
bem como, sobre os registros avaliativos.
Entendendo a importância dos temas
correlatos para o delineamento das estratégias pedagógicas em âmbito escolar,

As oficinas foram ofertadas aos 139
cursistas, inscritos na primeira etapa,
porém, para a palestra com a professora Benigna Maria Freitas Villas
Boas e as orientações transmitidas
pelas subsecretarias (SUBEB, SUPLAV,
SUMTEC), sobre a circular de fechamento do ano, no auditório, foram
convidados todos os coordenadores
pedagógicos das unidades escolares
que ofertam o Ensino Fundamental.

Adolescentes e medidas Socioeducativas
nação Pedagógica Intersetorial sobre a
temática: “Panorama e Perspectivas para
a Política de Escolarização de Adolescentes em Internação Provisória e em Cumprimento de Medidas Socioeducativas
de Internação”, no dia 28 de novembro
de 2018, às 8h30, no auditório da SEDE I/
SEEDF.

Foi publicada a Portaria Conjunta SEEDF e SECRIANÇA n° 10/2018, que dispõe
sobre a oferta, acompanhamento e avaliação da política pública de escolarização
de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Como parte da implementação da
referida Portaria, será realizada Coorde2
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Prêmio Jovem Escritor 2018
Os estudantes premiados foram:

A SEEDF, em parceria com o Sindicato
das Indústrias Gráficas do Distrito Federal Sindigraf DF, promoveu, em 6 de novembro, no auditório da Câmara Legislativa do
Distrito Federal - CLDF, a cerimônia de premiação do IV Concurso Jovem Escritor e de
lançamento do livro Jovem Escritor 2018.
O concurso envolveu os participantes
do Simulado DF 2018, que foi realizado
por estudantes da 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Distrito Federal, bem como do 3º segmento
da Educação de Jovens e Adultos.
A SEEDF selecionou, segundo os
mesmos critérios da Matriz de Referência da Redação do Enem, 100 redações
para compor o livro Jovem Escritor 2018.
Dentre elas, 10 foram escolhidas para
receberem um prêmio de R$ 100 em
vale-compras de livros e um curso profissionalizante do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Senai.

• Beatriz Araújo - CEM Ave Branca
• Maria Clara Jacome Martinez - Escola
SEB Dínatos
• Giovana Cristina Freitas - Colégio Militar
D. Pedro II
• Isabela Rosa - CEM 02 de Brazlândia
• Ivone Ribeiro - CED 07 de Ceilândia (EJA)
• João Víctor de Araújo - Centro
Educacional Católica de Brasília
• Laryssa Kellye Sousa - CEM Setor Leste
• Maria Luiza da Silva - CED 03 de
Sobradinho
• Victor Neuhauser - CED 11 de Ceilândia
• Vitória de Souza - CED 01 de Planaltina.

A cerimônia contou com a presença do
Sr. Antônio Eustáquio, Presidente do Sindigraf, Pedro Henrique Verano, presidente
da Abigraf, Jamal Jorge Bitar, presidente
do Sistema Fibra e da Subsecretária de
Educação Básica, Luciana da Silva Oliveira.
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Dossiê Temático da Revista Com Censo
Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Sistema Prisional

Claudia Garcia de Oliveira Barreto, e da
Subsecretária de Educação Básica, Luciana
da Silva Oliveira, que proferiram as palavras de abertura, parabenizando a equipe
envolvida na edição da revista e os autores
dos artigos e relatos, e destacaram a relevância do debate sobre a temática.
Em seguida, foi realizada a Mesa Redonda com os professores Carlos José Pinheiro
Teixeira (MEC/SECADI), Ludmila Gaudad
(SEEDF), Wagdo Martins (SEEDF) e Lilian
Sena (Diretora da DIEJA/SEEDF). Após as exposições dos palestrantes sobre o panorama do sistema prisional e da educação para
pessoas privadas de liberdade em âmbito
nacional e no Distrito Federal e sobre a realidade das drogas e violência na formação de
jovens, foi aberto um momento ao público
para perguntas e considerações.

No dia 27 de setembro, no auditório
do térreo do Edifício Phenícia, foi realizado o lançamento do Dossiê Temático intitulado Educação de Jovens e Adultos no
sistema prisional: Caminhos para a ressocialização e transformação social, da Revista Com Censo (Cadernos RCC #14, vol.
5, nº 3).
A RCC é uma iniciativa da SEEDF,
no âmbito da Subsecretaria de
Planejamento,
Acompanhamento
e Avaliação (SUPLAV), e se constitui
como importante instrumento de divulgação científica e socialização de
novos conhecimentos, práticas pedagógicas e pesquisas desenvolvidas
com temáticas multidisciplinares na
área educacional. A estrutura da RCC
apresenta subseções com entrevista,
artigos, relatos de experiência, resenhas e dossiês.

A edição de agosto/2018 foi produzida em parceria com a Subsecretaria
de Educação Básica (SUBEB) e o Centro
de Aperfeiçoamento dos Profissionais
de Educação (EAPE). O Dossiê Temático
Educação de Jovens e Adultos no sistema
prisional, em especial, foi produzido em
parceria com a Diretoria de Educação de
Jovens e Adultos (DIEJA) e apresenta uma
entrevista com o Prof. Msc. Wagdo da Silva Martins, diretor do CED 01 de Brasília,
sobre a educação no sistema prisional do
Distrito Federal, mais 7 artigos e 4 relatos
de experiência de professores e pesquisadores da área.
O evento de lançamento contou com
a participação da Subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação,

II Diálogos da Educação Profissional:
A Educação Profissional que desejamos para a Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal
Foto: Bruna Rangel

De 29 de outubro a 1º de novembro,
ocorreu a Semana de Educação Profissional, especialmente dedicada à realização
de ações e atividades referentes à Educação Profissional no Distrito Federal.
A Coordenação de Políticas Educacionais para a Juventude e Adultos - COEJA, por
meio da Diretoria de Educação Profissional
- DIEP, realizou, no dia 1º de novembro, no
auditório do Centro de Educação Profissional Articulado do Guará - CEPAG, o evento
II Diálogos sobre a Educação Profissional no
Distrito Federal, promovendo amplo debate entre gestores, docentes e estudantes
sobre o estado atual e as perspectivas da
Educação Profissional na Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal. O mesmo evento
promoveu, também, o lançamento oficial
da publicação dos Anais do III Seminário
de Educação Profissional, que consolidou
as exposições realizadas pelos palestrantes

convidados, em março deste ano.
O II Diálogos contou a presença da
Subsecretária de Educação Básica - SUBEB,
Luciana da Silva Oliveira, do Coordenador
da COEJA, Antônio Carlos do Patrocínio,
representantes das CREs, equipes gestoras, coordenadores de cursos, professores
e estudantes das Unidades Escolares e
Unidades Remotas que ofertam Educação
Profissional.

Ciclo de Formações para a EJA
Foto: Pecê Sanvaz

De acordo com a avaliação dos
participantes, o evento representou um momento importante
para a reflexão sobre o processo
de criminalização dos nossos jovens e sobre o papel da escola e
dos educadores na transformação dessa realidade.
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dades de Educação Básica - UNIEB, coordenadores pedagógicos locais, itinerantes e de apoio, gestores e professores em
coordenação pedagógica.

Durante o mês de outubro, a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos realizou encontros pedagógicos nas 14 Coordenações Regionais de Ensino - CRE, no
noturno.
Nesses encontros, foram apresentados
os dados referentes ao desempenho escolar na EJA - Censo 2018 acerca das aprendizagens, obtidos por meio de levantamento realizado com os coordenadores
pedagógicos de 1º Segmento da EJA.
Participaram representantes de Uni-

Os encontros são fundamentais
para a proposição de políticas públicas para a Educação de Jovens e
Adultos que atendam às necessidades pedagógicas que contribuam
para as aprendizagens dos estudantes dessa modalidade.
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Cerimônia de posse do Senado Jovem Brasileiro

Semana da Lusofonia na Escola Francesa

O programa Jovem Senador é realizado anualmente pelo Senado Federal, com
o apoio das Secretarias de Educação de
todos os estados, e proporciona aos estudantes do Ensino Médio de escolas públicas conhecimento acerca da estrutura e
do funcionamento do Poder Legislativo
no Brasil.

A Subsecretaria de Educação Básica SUBEB participou, a convite da Escola
Francesa no Brasil, da Semana da Lusofonia que aconteceu entre os dias 05 e 09 de
novembro como parte do programa da
Escola Francesa no Brasil.

Ocorreu, em 20 de novembro, no
Senado Federal, cerimônia de posse
dos Jovens Senadores de 2018.

Professora Divina dos Reis Azevedo Silva, Bianca
Mingote Anselmo e Fernando Wirthmann Ferreira,
Diretor de Ensino Médio. (Foto: Vladimir Luz)

O evento marcou o início da jornada
parlamentar de quatro dias da qual participa um estudante de cada unidade da
federação: os autores das 27 melhores
redações são selecionados para vivenciar,
em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos senadores da República.
Em 2018, os três finalistas do DF foram
Carlos Daniel Ribeiro Marreiro, do CEM 02

de Ceilândia, Roney Olimpio Barbosa Júnior, do CEM Paulo Freire e Bianca Mingote Anselmo, do CED Várzeas, sendo esta a
vencedora que representará o DF na jornada parlamentar.
Saiba mais

www12.senado.leg.br/jovemsenador

Portaria de Educação Audiovisual
gógicas inovadoras e alinhadas ao mundo
de nossos estudantes. Além disso, possibilita a formação continuada dos professores e estimula espaços/tempos de pesquisa e práticas pedagógicas adequados
à nova realidade tecnológica, para que
estudantes e professores possam fazer
uso da linguagem audiovisual de forma
consciente, autônoma, inventiva, crítica e
reflexiva.

Foi publicada a Portaria n° 307, de 03
de outubro de 2018, DODF n° 189, página
5 e 6, que implementa a Política de Educação Audiovisual na SEEDF.
Além de fomentar a apreensão da
linguagem, da reflexão crítica e a
formação de platéias, esta ação fortalece espaços de produção e exibição
fílmica, tanto de nossos estudantes
quanto do cinema nacional.

Saiba Mais

A Política estimula e potencializa abordagens inter, multi e transdisciplinares, e
proporciona a invenção de práticas peda-

3901.6918
gmip.dimd@edu.se.df.gov.br
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A língua portuguesa é objeto de celebração dessa semana. O evento contou com participação de representantes de países falantes do português
como Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé
e Príncipe e com o Presidente da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa - CPLP.

Foto: Juscelino Sant´Ana

Sul que cantaram, tocaram instrumentos
musicais e dançaram diante de uma plateia contagiada pela apresentação e, ainda,
a apresentação dos vídeos desenvolvidos
pelos estudantes premiados no Festival de
Curtas das Escolas Públicas do DF.

Merecem destaque as apresentações do
grupo de estudantes da Escola Parque 314

Livro “Athos, Colorindo Brasília!”
A Subsecretaria de Educação Básica/
SUBEB em parceria com a Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional/IPHAN-DF,
realizou no período de 23 a 25 de outubro, o lançamento do livro “ATHOS, COLORINDO BRASÍLIA!”.
O livro é uma publicação do IPHANDF, destinado aos estudantes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental.
Foto: José Delvinei

A publicação é parte integrante das
comemorações em homenagem ao centenário do artista Athos Bulcão, um dos
personagens mais importantes da história recente da construção de Brasília e faz
parte também das ações de implantação

da Política Pública de Educação Patrimonial Formal na rede pública de ensino.
Informações

3901.3194 (GEAPLA)
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XXVIII CONFAEB 2018 em Brasília
com as diversas linguagens artísticas.
Neste ano, o CONFAEB trouxe discussões
críticas para pensarmos o ensino da arte no
contexto atual do país com a relevante temática: “Arte, Educação: enfrentamentos, resistências e recriações na contemporaneidade”.

Entre os dias 06 e 09 de novembro,
Brasília recebeu no Teatro Plínio Marcos
da Sala FUNARTE e na Escola Parque
307/308 sul o XXVIII Congresso Nacional
da Federação de Arte/Educadores do Brasil - CONFAEB/2018 e VI Congresso Internacional da Federação Arte/Educadores.
Com caráter inclusivo e democrático,
o CONFAEB, além promover a socialização
de produções nas diversas áreas artísticas
oriundas de projetos de pesquisa de Arte-Educadores vinculados ao Ensino Superior
e à Educação Básica, constitui-se também
como fórum de formação, que congrega e
agrega professores de Artes Visuais, Teatro,
Música, Dança, Pedagogos, estudantes,
pesquisadores, artistas e gestores culturais
que atuam nos diferentes espaços sociais

A participação no CONFAEB proporcionou à SUBEB a atualização das
questões e desafios que envolvem a
arte-educação no país, contribuindo para a elaboração das políticas
públicas na SEEDF e, ainda, a amostragem dos trabalhos de arte nas
etapas e modalidades, realizados nas
Unidades Escolares da Rede Pública
de ensino das diversas regiões administrativas do DF.

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