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“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.”
(Paulo Freire)

Programa Jovens Embaixadores

Fotos: Ivo Marçal

Assim como 50 jovens brasileiros estiveram durante três semanas, em janeiro deste
ano, na capital americana e em outras cidades daquele país, por meio do Programa Jovens Embaixadores, 30 americanos chegaram a Brasília no dia 5 de junho e vivenciaram
experiência de intercâmbio cultural em Brasília e nas cidades de Juiz de Fora (MG), Guarapuava (PR) e Salvador (BA).

O programa prevê atividades de formação relacionadas à liderança, justiça social e voluntariado, assim como
visitas técnicas a organizações governamentais e não-governamentais
que promovem inserção social a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais na página 2

Confira também:

58º Jogos Escolares do DF, p.6

Roda de conversa na Educação Infantil,
p.4

2ª Prêmio Controladoria na Escola, p.7
1

Boletim Informativo SUBEB

Programa Jovens Embaixadores
Matéria: GEAPLA/COETE e CIL do Guará - Foto: Ivo Marçal

No dia 5 de junho, o Governador Rodrigo Rolemberg recepcionou, no Palácio
do Buriti, 30 estudantes de escolas públicas dos EUA que participam do Programa
Jovens Embaixadores, uma iniciativa do
Departamento de Estado Americano que
visa propiciar intercâmbio cultural a estudantes de Ensino Médio nos Estados Unidos e em países da América Latina.
Também fazem parte da programação
passeios culturais e visitas a escolas públicas. Aqui em Brasília, os jovens americanos
visitarão os Centros Interescolares de Línguas do Paranoá e do Guará nos dias 6 e 7
de junho, respectivamente.
Durante a cerimônia no Buriti, o Governador ressaltou a importância do
Programa, que já propiciou intercâmbio
a 572 estudantes brasileiros desde 2002,
ano de sua criação. Vinte e dois estudantes carentes do DF já foram selecionados
para o Programa desde então, muitos dos
quais eram estudantes de CIL.
Como um dos critérios de seleção é ter
fluência na língua inglesa, os estudantes dessas unidades escolares, especializadas no ensino de línguas, costumam sempre estar nos
primeiros lugares nos processos de seleção
em Brasília para o Jovens Embaixadores.
As inscrições para a nova edição desse
Programa Jovens Embaixadores Brasil começam no próximo dia 19, com previsão
de viagem aos EUA em janeiro de 2019
dos estudantes selecionados neste ano.

Durante a visita, os norte-americanos
participaram das aulas regulares de línguas,
as quais abordaram questões culturais e linguísticas de forma interativa com os estudantes e professores, sempre no idioma inglês.
Em ambos os CIL, após essa primeira
interação em sala de aula, cada comunidade escolar ofereceu aos visitantes a
oportunidade de apreciarem algumas
manifestações culturais bem brasileiras.
No caso do CIL Paranoá, que contou
com a presença do Secretário de Educação Prof. Júlio Gregório na recepção aos
estudantes americanos, eles assistiram a
uma demonstração de capoeira e apreciaram boa música na apresentação de participantes do Projeto Música & Cidadania, o
qual é desenvolvido naquela região administrativa há vários anos.
Já no Guará, a escola preparou uma
autêntica festa junina, com direito a decoração em verde e amarelo, dança e comidas típicas. Contaram com a participação
especial da quadrilha Xodó do Cerrado,
do CEF Nossa Senhora de Fátima de Planaltina. O evento terminou com uma divertida oficina de forró.

Nos dias 6 e 7 de junho, os CIL do
Paranoá e do Guará receberam,
respectivamente, os 34 participantes norte-americanos do Programa
Jovens Embaixadores 2018.

Saiba Mais
www.educacao.df.gov.br/jovensembaixadores-incentiva-troca-cultural
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Festival de Curtas abre inscrições em julho
As inscrições para a 4a. Edição do Festival de Curta-Metragem das Escolas Públicas
do DF acontecerão entre os dias 10 de julho
e 10 de agosto, por meio do site oficial do
festival. O público-alvo são os alunos do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, da Educação Profissionalizante e
da Educação de Jovens e Adultos.
Foto: Vladimir Luz

Os filmes disputaram em duas categorias: Temática Livre e Temática “O que
você tem a ver com a corrupção?”.
As regras do Festival estão no Edital nº
24 (DODF nº 99 de 24/05/2018, seção III, p.
30-32), e o regulamento está no site.

A ideia do Festival é estimular o protagonismo dos estudantes na produção
audiovisual. Os curtas finalistas serão
exibidos na 51ª Edição do Festival de
Brasília do Cinema Brasileiro.

O Festival é realizado pela SEEDF com o
apoio da Secretaria de Estado de Cultura e
tem por objetivo dar visibilidade à produção
audiovisual dos estudantes, promover a formação dos professores mediadores e contribuir para a formação de público audiovisual.

Saiba Mais

(61) 3901-6917
Site do Festival:
www.educacao.df.gov.br/festcurtas

IV Virada do Cerrado promove atividades
dadania e Sustentabilidade; 2016 - Mudanças Climáticas; 2017 - Água.
Assim sendo, solicitamos a todas as
Unidades Escolares que, no dia 29 de junho (sexta-feira), fomentem junto à comunidade escolar o desenvolvimento de
atividades ecopedagógicas que tragam
para a pauta a questão da preservação
do cerrado, da sua biodiversidade e da
importância do bioma como berço das
águas. Serão realizados seminários, encontros e palestras em todo o DF.

Nos dias 29, 30 de Junho e 01 de julho
de 2018, acontecerá a IV Virada do Cerrado,
programa colaborativo idealizado pela Secretaria do Meio Ambiente do DF - (SEMA),
em parceria com as demais instituições governamentais e ONGs do DF, que promovem ações continuadas de formação e sensibilização sobre o meio ambiente, e,
especificamente, sobre o cerrado.
A IV edição em 2018 trará como temática
os Resíduos Sólidos e a Coleta Seletiva
Solidária com a previsão da realização de atividades em todas as Regiões
Administrativas do Distrito Federal.

Saiba Mais

61 3901-3194
www.facebook.com/tonavirada
www.instagram.com/tonavirada

Nesse contexto, a SEEDF esteve presente em todas as edições, a saber: 2015 - Ci3
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Fotos: Fernanda Godoy e Núbia Cardoso

Rodas de conversa com Educação Infantil
dades Educacionais Parceiras de todas as
CRE, no auditório do IESB da Asa Norte.

A Diretoria de Educação Infantil-DIINF,
em resposta a solicitações das CRE, realizou
Rodas de Conversas nos meses de maio e
junho com Professores(as), Coordenadores(as), CI, CIA e Chefe de UNIEB, com a
finalidade de aprofundar o estudo do Guia
da VI Plenarinha da Educação Infantil, que
traz como tema: “Universo do Brincar”.
Até o momento, foram realizadas Rodas de Conversa com as CRE de São Sebastião, Planaltina, Brazlândia, Paranoá,
Samambaia e com os coordenadores(as)
e gestores(as) pedagógicos(as) das Uni-

O tema da Plenarinha de 2018 compõe
um dos eixos integradores do Currículo
em Movimento da Educação Infantil da
SEEDF e, assim, fortalece o direito do
brincar e sua importância para o desenvolvimento integral das crianças.

Saiba Mais

(61) 3901-3274

CED Myriam Ervilha representa o DF no V CNIJMA
O Distrito Federal participou com uma
delegação de 11 pessoas.

A etapa nacional da Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente - V CNIJMA aconteceu na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo, entre os
dias 15 e 19 de junho de 2018. O evento é
a culminância da etapa Distrital, que ocorreu paralelamente ao VIII FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, no período de 17 a 23 de
março de 2018.

O Centro Educacional Myriam Ervilha,
da Coordenação Regional de Ensino
do Recanto das Emas, foi o responsável por representar o Distrito Federal
com o projeto e propostas debatidos
na conferência Distrital.
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Discussão sobre o Ensino Médio no DF
licenciaturas da UnB, do IFB, de instituições
privadas de ensino, da OAB-DF, etc.

A Diretoria de Ensino Médio (DIEM) tem
realizado estudos e acompanhado as discussões acerca de outros modelos de Ensino Médio no âmbito nacional e internacional. As perspectivas de mudanças apontam
para um Ensino Médio mais flexível e diversificado que busca atender às necessidades
educacionais dos jovens ao oferecer diferentes trajetórias para essa etapa.
A DIEM está promovendo encontros
nos quais apresenta suas sugestões para o
Ensino Médio no Distrito Federal. Diversos
entes e organizações já conheceram a
minuta e puderam contribuir por meio
de representantes das subsecretarias da
SEEDF, das equipes pedagógicas das UNIEB
da SEEDF, do Fórum Distrital de Educação FDE, do Sindicato dos Professores - SINPRO,
do Conselho de Educação do DF, das

As discussões continuarão com a participação de todas as CREs e comissões
compostas por profissionais da educação,
estudantes e demais membros da comunidade escolar nos próximos meses.

A DIEM elaborou uma coleção de textos intitulada “Ensino Médio em Debate”
para orientar a discussão do Ensino Médio
no DF, disponível no link abaixo. A partir
dessa leitura, as UE poderão contribuir na
construção coletiva da proposta em fóruns locais e regionais.
http://www.se.df.gov.br/6824-2

Olimpíadas de matemática incentivam o estudo
Todas as escolas da rede pública do
DF estiveram muito empenhadas com o
estudo da matemática nesses últimos
dois meses, isso porque foram realizadas
as provas da 1ª fase da Olimpíada de Matemática do Distrito Federal – OMDF e da
Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas – OBMEP, nos dias 30 de
maio e 5 de junho, respectivamente.
A OBMEP já está estabelecida como uma
das principais e mais abrangentes olimpíadas do Brasil; foram milhões de jovens por
todo o território nacional envolvidos com as
questões da prova no dia 05 de junho. Já a
OMDF começa a se afirmar como a olimpíada de matemática mais significativa do DF, e
já cresce o número de participantes desde
sua primeira edição em 2017.

OBMEP no CEF 306 Norte (Foto: Guilherme Baroni)

A expectativa é que, nos próximos
anos, ela seja a referência de competição de matemática de Brasília.

As olimpíadas de matemática buscam
estimular e promover o estudo da Matemática; identificar novos talentos e incentivá-los a progredirem em seus estudos.
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Programa Embaixada de Portas Abertas
Os estudantes conheceram a chancelaria e as atividades que ali se desenvolvem,
e o Ministro-Conselheiro falou um pouco
sobre o sistema político, história, geografia
e cultura da Bélgica, e, por fim, fizeram um
passeio pelos jardins da embaixada, projetados na década de 1960 por Burle Marx.
Como retribuição à visita na embaixada da Bélgica, a Escola Classe Aspalha
recebeu o Ministro-Conselheiro Hendrik
Jan Hoggen, no último dia 12 de junho. O
evento contou com a presença da colaboradora de governo Márcia Rollemberg, do
administrador do Lago Norte Marcos Hoordmann e de representantes da Polícia
Militar e do Batalhão Escolar.
Os visitantes foram recebidos com
apresentação de uma mixagem de danças
representativas de algumas regiões brasileiras como ciranda, fandango, forró, funk
e quadrilha.
A Diretora da escola Lara Andreia fez
um breve histórico da unidade escolar e
da comunidade em que ela está inserida;
em seguida, um lanche junino foi servido
aos visitantes.

Foto: Adriana Motta

O Programa Embaixada de Portas
Abertas visa construir e estreitar relações
entre as Embaixadas e as Escolas Públicas,
promovendo intercâmbio cultural e oportunizando aos estudantes a interação
com conhecimentos na área de história,
geografia e línguas de diversos países.
No dia 25 de maio, os estudantes do
5º ano da Escola Classe Aspalha foram
recebidos na Embaixada da Bélgica
pelo embaixador Dirk Loncke e pelo
Ministro-Conselheiro Hendrik Hoggen.

58º Jogos Escolares do Distrito Federal
As inscrições para os Jogos Escolares
Paralímpicos do Distrito Federal – JEPDF
já estão abertas desde o dia 21 de maio e
vão até o dia 22 de junho.

Chutes, defesas, gols, saques, cestas e
muitas disputas irão marcar o início dos
Jogos Escolares do Distrito Federal – Etapa Distrital, previstos para acontecerem a
partir do dia 20 de junho, com as competições das modalidades coletivas.
No dia 18 começaram as inscrições para
as modalidades individuais, que irão até dia
27 de junho, categorias 12 a 14 anos (nascidos em 2004, 2005 e 2006) e 15 a 17 anos
(nascidos em 2001, 2002 e 2003).

A novidade é que, neste ano, as escolas farão suas inscrições pela internet.

Saiba Mais:

escolas.se.df.gov.br/gefid/início
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Foto: Miriam do Carmo

Programa Conhecendo o Parlamento
guiada/orientada à galeria do Plenário.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, em parceria com a SEEDF,
oferece aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio os projetos “Cidadão do Futuro” e “Jovem Cidadão”, respectivamente.
O objetivo dos projetos é contribuir com a
formação da consciência política para o exercício da cidadania, oportunizando a compreensão das funções da Câmara Legislativa e
dos valores próprios do Poder Legislativo. As
atividades incluem palestra na CLDF e visita

A Unidade Escolar interessada poderá
agendar uma visita com até três ônibus
(45 pessoas por ônibus) por meio do
formulário on-line disponível pelo link
http://bit.ly/Inscriçãoparlamento

O público prioritário para as visitas são
os estudantes do Ensino Médio, os estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental
das unidades escolares que ainda não foram contempladas em anos anteriores.

2º Prêmio Controladoria na Escola
O público-alvo é dividido em três
categorias:

No dia 21 de maio, no Salão Branco
do Buriti, aconteceu o lançamento do 2º
Prêmio Controladoria na Escola.
O projeto visa promover a cidadania e
contribuir para a formação ética dos estudantes. Por meio de um aplicativo instalado nos celulares dos estudantes, a escola
participa das atividades e acompanha
sua atuação, tornando a competição mais
atrativa e excitante.

• estudantes do 6°ao 9° ano do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, e as escolas militares;
• estudantes do 4° e 5° anos do Ensino
Fundamental;
• estudantes da rede SESI.
Saiba Mais
www.controladorianaescola.df.gov.br

Inscreva a sua escola até 18 de junho,
pelo site do projeto.

www.educacao.df.gov.br/2o-premiocontroladoria-na-escola
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FIC na EJA Interventiva para 1º e 2º Segmentos
“Artesanato... pra vender, pra poder ganhar
dinheiro. Em casa eu já tô juntando pra eu
poder fazer os trabalhos que eu aprendi aqui. ”
Jeferson Leite Melo
Estudante do CED 01 de Planaltina)

As turmas de EJA Interventiva, do 1º e
2º Segmentos, são formadas por estudantes
com deficiência intelectual e/ou transtorno
global do desenvolvimento/transtorno do
espectro autista, que não se adaptaram às
classes comuns. Por essa razão, os estudantes devem receber atendimento complementar com vistas à inclusão no mundo do
trabalho e participação na sociedade.

Trabalhos de estudantes confeccionados no curso
de Artesanato. Foto: Patrícia Resende

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Essa parceria promove a
qualificação profissional dentro de eixos tecnológicos estabelecidos pelo MEC. A oferta
está acontecendo em 08 CoordenaçõesRegionais de Ensino no 1º semestre de 2018.
Os cursos FIC são ofertados por meio do
Currículo Integrado com práticas interdisciplinares. A oferta desses cursos possibilita aos
estudantes o acesso ao mundo do trabalho
e a construção de um itinerário formativo, a
fim de prosseguirem nos estudos se qualificando, caso continuem em um curso técnico.

Desde 2016, os cursos de Formação
Inicial e Continuada – FIC são ofertados para essas turmas e contam com
atuação conjunta de três modalidades da Educação Básica: Educação
de Jovens e Adultos, Educação
Profissional e Educação Especial.

Os cursos têm carga horária de 160h e
são realizados em parceria com o Programa

Participe do Boletim Informativo SUBEB
gicas relevantes que acontecem nas CRE e
nas Unidades Escolares da SEEDF.

O Boletim Informativo da Subsecretaria
de Educação Básica é uma publicação virtual que tem o propósito de compartilhar
conteúdos, materiais, ideias, projetos, eventos e notícias da SUBEB, suas coordenações
e diretorias, além de divulgar ações pedagó-

Sugestões de pautas (Limite: 1000 caracteres):
informativosubeb@gmail.com

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