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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
MISSÃO
Proporcionar uma educação pública, gratuita e
democrática, voltada à formação integral do ser humano
para que possa atuar como agente de construção científica,
cultural e política da sociedade, assegurando a
universalização do acesso à escola e da permanência com
êxito no decorrer do percurso escolar de todos os
estudantes.

VISÃO
Ser referência nacional na prestação de serviços educacionais de
qualidade.

VALORES
Qualidade
Excelência na oferta dos serviços educacionais e nos resultados do
ensino
Democratização
Transparência, parceria e descentralização nos atos da gestão.
Equidade
Garantia da oferta de educação pública, gratuita e de qualidade
para todos
Compromisso
Coerência entre as ações e os objetivos da instituição
Ética
Compromisso com a educação e com os direitos humanos

UTURA E O
GANIZAÇÃO DA SECRETARIA
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para consubstancialização da
política educacional do Distrito Federal e, sobretudo, da oferta de educação por meio da
Rede Pública de Ensino dispõe da seguinte estrutura orgânica:
FIGURA 1
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO
DE ENSINO DISTRITO FEDERAL
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal dispõe da seguinte organização
do Sistema Público de Ensino:
FIGURA 2:

No Distrito Federal, a Rede Pública de Ensino estrutura-se da seguinte forma:

ETAPAS DE ENSINO
QUADRO 1
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DF-2019/2020
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL
ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE
0A3
ANOS DE
IDADE

PRÉESCOLA
4 ANOS
DE
IDADE

ENSINO FUNDAMENTAL

PRÉESCOLA
5 ANOS
DE
IDADE

1º
ANO

1º CICLO
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PRÉESCOLA
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DE
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3º
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4º
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5º
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ENSINO MÉDIO
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ANO
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1º
BLOCO
BLOCO INICIAL DA
ALFABETIZAÇÃO-BIA

8º
ANO
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1ª SÉRIE

3º CICLO
2º
BLOCO

1º
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3ª SÉRIE

ORGANIZAÇÃO EM SEMESTRES
2º
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1º
SEM

2º
SEM

1º
SEM

2º
SEM

1º
SEM

FONTE: GDF/ SEEDF

QUADRO 2
ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL: 1º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS
EDUCAÇÃO INFANTIL
1º CICLO PARA APRENDIZAGEM
CRECHE
BERÇÁRIO I

BERÇÁRIO II

PRÉ-ESCOLA
MATERNAL I

MATERNAL II

1º PERÍODO

2º PERÍODO
FONTE: GDF/ SEEDF
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2º
SEM

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO - ANO LETIVO 2019/2020
PSINO DO DISTRITO FEDERAL –NO LETIVO 2020
A oferta da Educação Básica pela Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, cuja
responsabilidade é da Secretaria de Estado de Educação, encontra-se organizada de
forma a manter sua oferta pelas unidades escolares, coordenadas diretamente pelas
Coordenações Regionais de Ensino – CREs de sua vinculação.
As Coordenações Regionais de Ensino, unidades orgânicas de natureza local,
subordinadas diretamente à SEEDF, são responsáveis pelo acompanhamento pedagógico
e administrativo das unidades escolares – UEs da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal a elas vinculadas.
Por sua vez, conforme dados do i-Educar, as 14 Coordenações Regionais de Ensino são
responsáveis pelo acompanhamento das unidades escolares, conforme quantitativo e
distribuição por etapas e modalidades apresentados a seguir:
Total de Unidades Escolares de Educação Básica: 686 unidades escolares - UEs
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jardim de Infância (JI) – 28 UEs
Centro de Ensino Infantil (CEI) – 38 UEs
CAIC (ensino infantil e anos iniciais do fundamental) – 14 UEs
Escola Parque (EP) – contraturno – 7 UEs
Escola Classe (EC) – ensino fundamental anos iniciais – 299 UEs
Centro de Ensino Fundamental (CEF) – 154 UEs
Centro Educacional (CED) – ensino fundamental e médio – 63 UEs
Centro de Ensino Médio (CEM) – 36 UEs
Centro de Ensino Especial (CEE) – 13 UEs

⇒ Total de Estudantes da Rede Pública de Ensino do DF: 460 mil estudantes
Educação Infantil
⇒ Unidades Escolares: 270 unidades
⇒ Crianças 0 a 5 anos: 45.965 estudantes
• Creche: 734 crianças de 0 a 3 anos
• Pré-escola: 45.231 crianças acima de 4 anos
Ensino Fundamental
⇒ Unidades Escolares: 517 unidades
⇒ Estudantes: 273.676 estudantes
• Anos iniciais: 149.262 estudantes
• Anos finais: 124.414 estudantes
Ensino Médio
⇒ Unidades Escolares: 88 UEs
⇒ Estudantes: 79.741 estudantes
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
⇒ Unidades Escolares: 103 UEs
⇒ Estudantes: 43.253 estudantes
• Presencial: 42.017 estudantes
• Combinada (educação profissional): 1.236 estudantes

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEEDF 1º/2020

4

Educação Profissional
⇒ Unidades Escolares: 11 UEs
⇒ Estudantes: 8.531 estudantes
• Técnico: 7.455 estudantes
•• Ensino Médio: 895 estudantes
•• EJA: 181 estudantes
Educação Especial – Atendimento Exclusivo
⇒ Unidades Escolares: 250 UEs
⇒ Estudantes: 4.943 estudantes
Educação Precoce
⇒ Unidades Escolares: 19 UEs
⇒ Estudantes: 2.877 crianças

As unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, de acordo com suas
características organizacionais de oferta e de atendimento, classificam-se em:
o CENTRO DE EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA – CEPI: destinado a oferecer exclusivamente
Educação Infantil (creche e pré-escola);
o CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI: destinado a oferecer exclusivamente Educação Infantil
(creche e pré-escola);
o JARDIM DE INFÂNCIA – JI: destinado a oferecer exclusivamente Educação Infantil (pré-escola);
o ESCOLA CLASSE – EC: destinada a oferecer as séries e os anos iniciais do Ensino Fundamental;
podendo, excepcionalmente, oferecer os 6º e 7º anos/ 5º e 6º séries e o 1º e o 2º Segmentos de EJA;
o ESCOLA PARQUE – EP: destinada a oferecer atividades intercomplementares ao currículo
desenvolvido em EC e em CEF;
o CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL – CEF: destinado a oferecer as séries e anos finais do Ensino
Fundamental e o 1º e 2º Segmentos da EJA;
o CENTRO EDUCACIONAL – CED: destinado a oferecer as séries/anos finais do Ensino Fundamental, o
Ensino Médio, e o 2º e 3º Segmentos da EJA;
o CENTRO DE ENSINO MÉDIO – CEM: destinado a oferecer o Ensino Médio e o 3º Segmento da EJA;
o CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJA: destinado a oferecer exclusivamente
Educação de Jovens e Adultos;
o CENTRO DE ENSINO ESPECIAL – CEE: destinado a oferecer atendimento e apoio específicos e
diferenciados das demais unidades escolares;
o CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – CAIC: destinado à proteção e à
promoção social da criança e do adolescente, bem como à oferta da Educação Infantil e dos anos
iniciais do Ensino Fundamental;
o CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS – CIL: destinado a oferecer exclusivamente língua estrangeira
moderna em caráter de formação complementar;
o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – CEP: destinado a oferecer a Educação Profissional por meio
de cursos técnicos de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada;
o CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – CEMI: destinado a oferecer
o Ensino Médio integrado à Educação;
o CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CIEF: destinado a oferecer exclusivamente educação
física;
o OUTRO TIPO: unidades escolares de natureza especial: Escola do Parque da Cidade (PROEM), Escola
Meninos e Meninas do Parque, Escola da Natureza e Escola Bilingue Libras e Português Escrito de
Taguatinga.
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PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – SUPLAV, cuja
competência é definir, elaborar, implantar, acompanhar e implementar políticas,
diretrizes e orientações relacionadas ao planejamento estratégico, ao acompanhamento
e à avaliação, no âmbito da Secretaria e da Rede Pública de Ensino.
A seguir serão elencadas as principais atividades desenvolvidas no biênio:
PROGRAMA BOLSA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE
O Programa Bolsa Alimentação Escolar Creche foi criado em 2020 para ajudar no custeio
de alimentação das crianças regularmente matriculadas em instituições educacionais
parceiras e creches da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, enquanto suspensos os
atendimentos presenciais desta etapa de ensino por força da situação pandêmica da
Covid-19.
O programa beneficiou 22.134 crianças por mês e a transferência do recurso foi realizada
por meio de cartão específico, no valor fixo de R$ 150,00 por criança.
Até dezembro de foram investidos aproximadamente 24 milhões no programa.
PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL SOCIAL: CARTÃO CRECHE
Tem como objetivo ampliar a oferta de vagas em creches do Sistema de Ensino do
Distrito Federal, conforme preconizado na Lei Distrital nº 5.499, de 14 de julho de 2015, que
instituiu o Plano Distrital de Educação-PDE.
Com previsão de 5.000 vagas para o 1º semestre e mais 5 mil vagas para o 2º semestre.
Orçamento oriundo da SEEDF. Aproximadamente, R$ 4.017.850,00 no 1º semestre e R$
8.035.700,00 no 2º semestre.
Publicação do Decreto do Decreto Distrital nº 40.445, de 05 de fevereiro de 2020; Chamamento público às Entidades Prestadoras de Serviços aptas para o atendimento da
Educação Infantil – Creche realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SDE;
Publicação da Portaria -n Ato Normativo; - Assinatura do contrato com o BRB.
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - PDAF
O Programa de descentralização Administrativo Financeira - PDAF foi instituído pela Lei
nº 6.023/2017 e, com caráter complementar e suplementar, tem como objetivo contribuir
com a melhoria da qualidade de ensino e o fortalecimento da gestão educacional da Rede
Pública de Ensino, por meio do repasse de parcelas semestrais às unidades escolares e às
coordenações regionais de ensino.
Em 2019 o repasse desses recursos para as unidades regionais e
locais foi de R$ 73.485.410,00 e no ano de 2020 esse valor chegou
a R$ 79.835.656,51.
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Situação
do
PDAF
1º
semestre 2019
Pagos
Enviados a SEEC
Aguardando chegar na SUAG
Verificando prestação de conta
Em tramitação na SUAG
Total

Qtd

Valor

%

678
6
9
3
1
697

R$ 47.020.289,00
R$ 175.035,00
R$ 719.490,00
R$ 194.062,00
R$ 376.534,00
R$ 48.485.410,00

97,3%
0,9%
1,3%
0,4%
0,1%
100%

Situação do PDAF 2º semestre
2019
Pagos
Enviados a SEEC
Aguardando chegar na SUAG
Verificando prestação de conta
Em tramitação na SUAG
Total

Qtd
673
0
17
6
1
697

Valor
R$ 24.342.429,22
R$ 0
R$ 480.906,58
R$ 123.195,63
R$ 53.468,57
R$ 25.000.000,00

%
96,6%
0%
2,4%
0,9%
0,1%
100%

Dados atualizados em 18/2/2020

2020
Situação do PDAF 1º semestre
2020
Aguardando chegar na SUAG

Em instrução de pagamento

Qtd

Valor

2

R$ 275.687,00

0

R$ 0,00

%

0,29%
0%

Pagos

699

R$ 37.465.010,01

99,71%

Total

701

R$ 37.740.697,01

100%

Dados atualizados em 22/7/2021

Situação do PDAF 2º semestre
2020
Aguardando chegar na SUAG

Em instrução de pagamento

Qtd

Valor

%

7

R$ 380.239,50

1%

0

R$ 0,00

0%

Pagos

695

R$ 41.714.720,00

99%

Total

702

R$ 42.094.959,50

100%

Dados atualizados em 22/7/2021
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AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Com o aumento do número de transferências, em razão da grave crise econômica que
assola o país provocado pela pandemia do coronavírus e entendendo e educação como
direito público subjetivo para as crianças de 4 anos aos jovens 17 anos de idade.
Nesse sentido, foram realizadas a matrícula de mais 723 estudantes que migraram para a
Rede Pública de Ensino, sendo: 136 novas matrículas na educação infantil; 350 novos
estudantes no ensino fundamental - anos iniciais; 163 novas matrículas ensino
fundamental - anos finais; e 74 novos estudantes no ensino médio chegou.
A SEEDF reitera seu compromisso com a universalização da oferta e do atendimento
educacional no Distrito Federal, bem como a promoção de uma educação pública de
qualidade para todos. Registra-se ainda que não houve custo adicional em decorrência
dessas novas matrículas.
 Investimento: sem custo
 Execução de julho a janeiro 2021

Dados 2019
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Dados 2020

CALENDÁRIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
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Os calendários anual, semestral e dos Centros Interescolares de Línguas, são elaborados de
maneira a cumprir carga horária de 200 dias letivos previstos em lei.
Os calendários propostos foram disponibilizados para consulta pública, com espaço para ampla
discussão entre estudantes, pais e responsáveis, professores, sindicatos dos
professores e servidores da Educação, CREs e demais interessados

O calendário escolar da Rede Pública de Ensino foi reorganizado, consoante a legislação
vigente, de modo a garantir a realização do ano letivo de 2020.
PROGRAMA DE RENDA TEMPORÁRIA PARA OS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS - ESV

O Programa de Renda Temporária para os Educadores Sociais Voluntários – ESV,
instituído pela lei nº 6.579, de 20 de maio de 2020 e regulado pela Portaria nº 136, de 05
de junho de 2020, tem como objetivo prover auxílio financeiro temporário para os ESV
que perderam sua única fonte de renda e não são beneficiados com nenhum auxílio
federal ou distrital.
O investimento orçamentário do Programa Educador Social Voluntário (ESV), no âmbito
desta Secretaria de Estado de Educação nos anos 2019 e 2020 foi ESV-2019 R$
36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) e ESV-2020 R$ 27.252.000,00 (vinte e sete
milhões duzentos e cinquenta e dois mil reais).
Destaca-se que os valores informados têm por base a quantia de R$30,00 para ressarcimento de valores com
transporte e alimentação, constante no escopo das portarias: Portaria nº 07, de 23 de janeiro de 2019, art. 12;
Portaria nº 50, de 04 de março de 2020, art. 22.
Investimento orçamentário do Programa do Educador Social Voluntário para 2019/2020 de acordo com as
Portarias 07/19, 13/20 e 50/20

CRE
Brazlândia
Ceilândia
Gama
Guará
Núcleo
Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Plano Piloto
Rec. das
Emas
Samambaia
Santa Maria

Total Disponibilidade Total
de ESV orçamentária de ESV
2019
Portaria 07
2020
R$
400
236
2.400.000,00
R$
900
580
5.400.000,00
230 R$ 1.380.000,00 349
260 R$ 1.560.000,00 156

Disponibilidade
orçamentária
Portaria 13

Disponibilidade
orçamentária
Portaria 50

Disponibilidade
orçamentária
Total

R$ 1.578.000,00

R$ 62.040,00

R$ 1.640.040,00

R$ 3.564.000,00

R$ 1.302.840,00

R$ 2.064.000,00
R$ 918.000,00

R$ 118.440,00
R$ 101.520,00

R$
4.866.840,00
R$ 2.182.440,00
R$ 1.019.520,00

200

R$ 1.200.000,00

179

R$ 1.230.000,00

R$ 225.600,00

R$ 1.455.600,00

370
450

R$ 2.220.000,00
R$ 2.700.000,00
R$
5.340.000,00

285
463

R$ 1.620.000,00
R$ 2.934.000,00

R$ 152.280,00
R$ 0,00

R$ 1.772.280,00
R$ 2.934.000,00

607

R$ 3.834.000,00

R$ 733.200,00

R$ 4.567.200,00

260

R$ 1.560.000,00

233

R$ 1.308.000,00

R$ 90.240,00

R$ 1.398.240,00

570
250

R$ 3.420.000,00
R$ 1.500.000,00

282
220

R$ 1.620.000,00
R$ 1.302.000,00

R$ 287.640,00
R$ 56.400,00

R$ 1.907.640,00
R$ 1.358.400,00

890
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São
Sebastião
Sobradinho
Taguatinga
TOTAL
GERAL

260

R$ 1.560.000,00

370

R$ 2.220.000,00 336
R$ 1.842.000,00
R$
456
R$ 1.842.000,00
3.540.000,00
R$
4.542 R$ 27.270.000,00
36.000.000,00

590
6000

160

R$ 894.000,00

R$ 78.960,00

R$ 972.960,00

R$ 242.520,00

R$ 2.084.520,00

R$ 270.720,00

R$ 2.832.720,00

R$ 3.722.400,00

R$
30.992.400,00

Fonte: Diretoria de Gestão Escolar

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PRIVADA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

O documento foi elaborado com objetivo de nortear o registro das atividades não
presenciais nesse período de educação remota, bem como no ensino híbrido.
De forma clara e objetiva, são esclarecidos os registros que devem ser realizados no Diário
de Classe, bem como, outros instrumentos de escrituração. Destaca-se que as regras de
escrituração desses documentos escolares e similares encontram-se devidamente
amparadas pela legislação vigente. O material foi desenvolvido pela área técnica e não
houve custo para a sua produção.



Investimento: Sem custo
Execução: de julho de 2020 a janeiro de 2021

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL (SIPAEDF)
O SIPAEDF tem por finalidades contribuir com a garantia da qualidade de educação do
Distrito Federal, direcionar políticas públicas educacionais e promover subsídios para
intervenções pedagógicas e administrativas. Sua implementação responde ao Plano
Distrital de Educação (Lei 5.499, de 2015) Meta 7 Estratégia 7.22 e Meta 1 Estratégia 1.7
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CRIAÇÃO DE ESTRUTURA PRÓPRIA PARA SUPORTE E MONITORAMENTO DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Ter uma unidade orgânica destinada a planejar, coordenar, acompanhar, monitorar e
executar as demandas inerentes a Lei de Gestão Democrática - LGD Nº 4.751 de 07 de
fevereiro de 2012, Lei do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF
Nº 6.023 de 18 de dezembro de 2017, Lei do Plano Distrital de Educação – PDE Nº 5.499 de
14 de julho de 2015, e demandas condizentes com a Gestão Escolar Pública.
Criação, por meio do Decreto Nº 41.149, de 25 de agosto de 2020, publicado no DODF Nº 162
de 26 de agosto de 2020, da Diretoria de Gestão Escolar -DIGES vem atender à demanda,
sobretudo, dos gestores escolares, das comunidades escolares e dos órgãos de controle,
que, desde a criação da Lei de Gestão Democrática em 2012, não viabilizou estrutura da
SEEDF voltadas às equipes gestoras e aos órgãos colegiados, que desempenham papel
relevante na construção pedagógica, administrativa e financeira dentro das Unidades
Escolares.
PLANO DE OBRAS 2019-2022/SEEDF
O Plano de Obras 2019-2022 é, em sua essência, um diagnóstico da infraestrutura das unidades
escolares e um retrato das necessidades por novos equipamentos na rede pública distrital de
educação. No plano vigente, estão previstas 186 novas construções; 235 intervenções em
unidades de ensino (reformas/ampliações/reconstruções); 100 novas creches; 190 novas
quadras de esporte; 144 reformas em depósitos e cozinhas de unidades de ensino da rede
pública.
Cada obra/reforma recebeu uma pontuação de acordo com um conjunto de informações
técnicas, o que permitiu classificar as prioridades a partir de critérios objetivos, tais como: os
recursos orçamentários disponíveis e/ou programados; as necessidades emergenciais
apontadas por órgãos de controle e/ou pelo Poder Judiciário; a demanda reprimida na região; a
regularidade fundiária do imóvel a ser destinado ao equipamento público; os eixos estratégicos
do Plano de Governo do Distrito Federal, entre outros.
Tal priorização visa orientar a elaboração de propostas junto aos setores competentes desta
SEEDF, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual, assim como indicar prioridades para a
captação de recursos de programas federais e de emendas parlamentares, distritais e federais
(FNDE)
Para exemplificar, ressalta-se a previsão na Lei PPA 2020-2023, publicadas com as seguintes
metas/indicadores de obras e manutenções:
Meta 47 - REALIZAR 47 OBRAS ESTRUTURANTES (CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REFORMAR OU
AMPLIAR) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF, PRIORIZANDO O
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E DO TCDF."
"Meta 751 - REFORMAR 40% DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS COM O INTUITO DE GARANTIR A
OFERTA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL."
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"Indicador 37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PERCENTUAL (desejado em 2021: 73%)"
Em 2019, foram inaugurados 04 Centros de Ensino da Primeira Infância – Bambu e Azulão –
ambos em Samambaia, 01 em Ceilândia e 01 no Lago Norte; e foram criadas cinco novas
unidades de ensino: o Centro de Educação Infantil 03 de Brazlândia, o Centro Interescolar
de Línguas do Riacho Fundo II (que já estava em funcionamento e passa a ter administração
própria), o Centro Educacional 01 do Itapoã, o Centro de Educação Infantil Buritizinho e
Centro de Educação Infantil 08 de Taguatinga. Tais unidades receberam adicionais de
recursos ordinários do PDAF, em 2019, para aquisições de bens de consumo e materiais
permanentes, em caráter complementar e suplementar.
1) Foram realizadas 602 intervenções de manutenção preventiva e corretiva nas escolas
com a utilização de R$ 43.407.493,04 (quarenta e três milhões, quatrocentos e sete mil,
quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos);
2) Foram elaborados 8 projetos de arquitetura para desenvolvimento dos projetos
complementares de engenharia e orçamento:


Construção do CED Mangueiral, CEF Mangueiral, EC Mangueiral, CEPI Estrutural,
CEM Paranoá Parque, Reforma Geral do CEM 10 – Ceilândia, Reconstrução do
CAIC Castello Branco – Gama, Construção da quadra Badminton no CEMI 01 –
Cruzeiro;

3) Foram finalizados 6 projetos de reconstrução das escolas: (fase licitação)


EC 59 de Ceilândia, CEF Myriam Ervilha – Recanto das Emas, EC 52 de
Taguatinga, CEF Mangueiral PA 05, EC Mangueiral PA 05, CEP do Paranoá e CEP
Santa Maria.

4) Construção em andamento:


CEP Brazlândia

5) Em fase de projetos e orçamento 15 CEPIs, finalizados pela NOVACAP.
Em 2020, foram feitas obras de construção e reconstrução de 05 unidades educacionais, das
quais foram concluídas a Escola Técnica de Brazlândia e o CEF 01 da Vila Planalto,
permanecendo em execução a CEPI Pôr-do-sol, EC 52 de Taguatinga e CAIC Castelo Branco.
1) Foram realizados a gestão do contrato e fiscalização dos serviços de sondagem e de
elaboração de projetos complementares e planilhas orçamentárias de 15 escolas:
 Centro de Ensino Fundamental Mangueiral, Centro Educacional Mangueiral, Centro de
Ensino Infantil Paranoá Parque, CEP – Escola Técnica de Ceilândia, CEPI Recanto das Emas,
Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho, Centro de Educação Infantil – QN 12ª do
Riacho Fundo II, Escola Classe – QN 09 do Riacho Fundo I, Centro de Ensino Fundamental –
QD 601 do Sol Nascente, Centro Educacional – QD 700 do Sol Nascente, Escola Classe 59 de
Ceilândia, CEPI – QN 14E do Riacho Fundo I, CEPI – QN 09 do Riacho Fundo I, CEPI – QN 07
do Riacho Fundo II, CEPI – 510 do Recanto das Emas e Escola Parque 210/211 Norte.
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2) Encontram-se em finalização os trâmites administrativos para início da execução das
seguintes obras de construção/reconstrução e reforma:
 CEPI Vila Telebrasília, Reforma do CEM 10 de Ceilândia, Reconstrução da EC 59 de Ceilândia,
Construção da Escola Técnica do Paranoá e Construção da Escola Técnica de Santa Maria.
3) Quanto à implantação de projetos padrão foram realizados os seguintes projetos:
 Implantação de CED na Q 04 AE 02 da Estrutural, Implantação de CEM na Q 04 02 da
Estrutural, Implantação de CEF na QS 03 cj 09 lt 01 Parque do Riacho – Riacho Fundo II,
Implantação de CEI na QN 12 A cj 09 lt 01 – Parque do Riacho – Riacho Fundo II, Implantação
de CEPI na QN 09 AE 04 – Riacho Fundo I, Implantação de CEPI na QN 07 AE 01 – Riacho
Fundo II, Implantação de CEPI na QN 14 AE 01 – Riacho Fundo II, Implantação de CEPI na Q
805 li 01 – Recanto das Emas, Implantação de EC na Q 700 AE 11 Trecho 01 Etapa 01 no Sol
Nascente, Implantação de CEPI no SHTQ Trecho 01 Q 04 AE 04 Taguari no Lago Norte,
Implantação de CEPI na PA 04 lt 02 Jardins Mangueiral em São Sebastião e Implantação de
CEPI na Q 510 cj 19 lts 01/02 – Recanto das Emas.
4) Foram realizadas a revisão dos Cadernos de Especificações dos seguintes projetos:
 Reconstrução da EC 410 de Samambaia, Reconstrução da EC 415 de Samambaia, Construção
da EC Mangueiral, Construção do CEF Mangueiral, Construção do CED Mangueiral,
Construção do CEI Paranoá Parque e Reforma do CEM 10 DA Ceilândia.
5) Foi realizado também a elaboração de protótipos de bebedouro para implantação nas
escolas em razão da pandemia, a elaboração de croquis de implantação destes lavatórios
em todas as escolas de Ensino Médio e Profissionalizante, as vistorias e elaboração de
relatórios em 81 escolas priorizadas para implantação de blocos de ampliação pela
NOVACAP, a análise de 42 projetos de escolas particulares.

PUBLICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES À REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA OREGISTRO DAS ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

Com objetivo de estabelecer as medidas de segurança que devem ser adotadas no
momento do retorno das atividades presenciais, foi publicado o Protocolo de segurança
para o retorno das atividades presenciais nas instituições educacionais da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal.
O documento foi elaborado para orientar e apoiar a tomada de decisão dos gestores
escolares, com total atendimento aos normativos vigentes sobre o tema, de modo a
promover a manutenção de um ambiente seguro e saudável para todos da comunidade
escolar durante o retorno presencial das atividades escolares. O material foi desenvolvido
pela área técnica e não houve custo para a sua produção.



Investimento: Sem custo
Execução: de julho de 2020 a janeiro de 2021
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AÇÕES REALIZADAS EM 2019/2020 (CONTEXTO PRÉ E PANDEMIA)
Publicação da metodologia de cálculo das funções gratificadas de supervisor nas unidades
escolares por meio da Portaria Nº 14, de 24 de janeiro de 2020;
Descentralização de R$ 37.740.697,01 referente a primeira parcela semestral do PDAF (em
despesas de custeio), por meio da Portaria n° 25, de 4 de fevereiro de 2020;
Descentralização de R$ 4.931.113,74 referente a primeira parcela semestral do PDAF (em
despesas de capital), por meio da Portaria nº 35, de 17 de fevereiro de 2020;
Criação do Programa de Benefício Educacional Social – PBES - Cartão Creche com a finalidade
atender as necessidades das crianças de 0 (zero) a 3(três) anos que não estejam matriculadas
na rede pública de ensino do Distrito Federal. Instituído por meio do Decreto nº 40.445, de 05
de fevereiro de 2020;
Regulamentação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SIPAEDF), por meio da Portaria n° 38, de 18 de fevereiro de 2020;
Descentralização de R$ 324.000,00 para fomentar os Centros de Iniciação Desportivas (CID) por
meio da Portaria nº 44, de 21 de fevereiro de 2020;
Descentralização de R$607.000,00 para custear os gastos com transporte, arbitragem e
materiais esportivos nos Jogos Escolares do Distrito Federal - Etapa Regional 2020, por meio da
Portaria nº 45, de 21 de fevereiro de 2020;
Oferta de 5.200 vagas no Programa Educador Social Voluntário com o objetivo de propiciar
suporte pedagógico aos estudantes da rede pública de ensino, conforme disposto na Portaria
Nº 50, de 04 de março de 2020;
Criação do Programa Bolsa Alimentação Escolar Creche, no valor de R$150,00 mensais, com
objetivo de ajudar no custeio da alimentação das crianças regularmente matriculadas em
instituições educacionais parceiras e creches da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O
programa iniciou em abril e estará vigente enquanto suspensos os atendimentos presenciais
desta etapa de ensino;
Criação do Programa de Renda Temporária para os Educadores Sociais Voluntários – ESV com o
objetivo prover auxílio financeiro temporário para os ESV no valor de R$500,00 mensal àqueles
que perderam sua única fonte de renda e não recebem nenhum auxílio federal ou distrital (Lei
nº 6.579, de 20 de maio de 2020 e regulado pela Portaria nº 136, de 05 de junho de 2020).
Descentralização de R$ 42.094.959,50 referente a segunda parcela semestral do PDAF (em
despesas de custeio), por meio da Portaria nº 160, de 16 de julho de 2020;
Descentralização de R$ 5.200.006,26, referente a segunda parcela semestral do PDAF (em
despesas de capital), por meio da Portaria nº 161, de 16 de julho de 2020;
Descentralizações de emendas parlamentares distritais por meio do PDAF;
Criação e revisão das matrizes de referência da Prova DF com professores da rede e parceiros
externos;
Criação e revisão das matrizes de referência do Questionário de Contexto com apoio de
parceiros externos e do INEP/MEC;
Criação do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal com apoio de parceiros externos
e do INEP/MEC;
Monitoramento da execução dos recursos do PAR, a partir dos Termos de Compromissos
pactuados com o FNDE e de programas com transferência direta de recursos federais (ex.
PDDE);
Padronização de procedimentos de alimentação do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle – SIMEC do MEC/FNDE e prover as informações solicitadas pela área
federal;
Manutenção do SIMEC atualizado com as informações solicitadas pela área federal;
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Acompanhamento da adesão das unidades escolares aos programas da Plataforma do PDDE
Interativo;
Execução de ações relativas ao monitoramento, avaliação e divulgação do Plano Distrital de
Educação;
Elaboração do planejamento orçamentário da Secretaria de Estado de Educação do DF e
acompanhamento da sua execução;
Atualização de indicadores e revisão do Plano Plurianual – PPA, em atendimento às demandas
da Secretaria de Planejamento relativas a avaliação;
Emissão de certificados de conclusão do Ensino Médio por meio do Encceja;
Ações de sensibilização e divulgação das Avaliações Externas Nacionais e Internacionais;
Promoção de reuniões ordinárias com a equipe das UNIPLAT das Regionais de Ensino com o
objetivo de orientar e acompanhar a oferta educacional;
Criação de novo Calendário Escolar para a Rede Pública de Ensino de modo a garantir o ano
letivo de 2020;
Elaboração de Protocolo de segurança para o retorno das atividades presenciais nas instituições
educacionais da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal;
Elaboração de Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas
Não Presenciais;
Elaboração de procedimentos e normas para a efetivação de matrículas para o 2º Semestre do
CIL, EJA e Educação Profissional;
Supervisão e acompanhamento dos processos relativos às solicitações das Instituições
Educacionais da Rede Privada de Ensino do Sistema de Ensino do Distrito Federal;
Instrução e acompanhamento dos processos de credenciamento, recredenciamento e
autorização de etapas e modalidade de educação, e demais solicitações das instituições
educacionais da Rede Privada de Ensino;
Elaboração e emissão/publicação de ato legal específico destinado à aprovação ou
homologação de alteração dos atos de regulação da rede privada de ensino;
Publicação das relações de concluintes do ensino médio e de curso técnico de nível médio da
educação profissional (Orientação e verificação da regularidade - redes pública e privada de
ensino);
Acompanhamento de todas as ações que envolvem o Sistema de Gestão I-Educar, quanto à
preservação da escrituração escolar, bem como da correta enturmação do estudante, segundo
normas desta Secretaria de Educação, bem como normas federais.

EDUCAÇÃO BÁSICA: ETAPAS E MODALIDADES
A Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, responsável pela implementação
e acompanhamento das políticas públicas, diretrizes específicas e orientações
relacionadas ao trabalho pedagógico desenvolvido nas diferentes etapas e modalidades
da Educação Básica em toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em consonância
com o Plano Distrital de Educação (2015-2024), com as políticas educacionais vigentes,
com os objetivos estratégicos e com a missão da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.
A seguir serão listadas as principais ações realizadas no âmbito da Subsecretaria de
Educação Básica em 2019 e no início de 2020, antes da suspensão das aulas presenciais. É
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importante frisar que boa parte das ações relacionadas seguem sendo executadas ou
acompanhadas remotamente e serão retomadas presencialmente tão logo seja possível:

AÇÕES REALIZADAS EM 2019/2020 (CONTEXTO PRÉ-PANDEMIA)
Acompanhamento, monitoramento e avaliação da Etapas e Modalidades da Educação Básica junto às
unidades escolares – UEs da Rede Pública de Ensino e em instituições educacionais parceiras;
Atualização e publicação do documento Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições
Educacionais Parceiras que ofertam educação Infantil;
Publicação da Portaria n.º 168, 16 de maio de 2019, que regulamenta a aplicação do MROSC;
Realização de formações relacionadas ao atendimento ofertado nas Instituições Educacionais Parceiras
nos termos dos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil e nos Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil do DF;
Realização de formações relacionadas ao Descritores em Destaque e Programa Atitude, voltados a
melhorar o fluxo escolar e de aprendizagem, de modo a atingir as médias do IDEB para o Distrito
Federal;
Acompanhamento do Programa Mais Alfabetização, voltado a fortalecer a política de alfabetização;
Padronização das Avaliações para acompanhamento e monitoramento das aprendizagens - Avaliações
de Acompanhamento Bimestral;
Reformulação do Ensino Médio no Distrito Federal:
Adesão ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM – MEC);
Orientação e supervisão da Proposta de Flexibilização Curricular - PFC das Unidades Escolares que
fizeram adesão ao ProNEM na aba do PDDE interativo do Novo Ensino Médio.
Elaboração do Catálogo de Itinerários Formativos;
Colaboração para a construção do Plano estratégico Saeb - CSAEB - 2020-2021 e divulgação do Saeb
2019 e orientações às CRE;
Escolarização no Sistema Prisional - Aquisição de livros literários (Projeto "Ler Liberta");
Integração curricular da EJA à Educação Profissional - implementação de EJA a Distância integrada à
Educação Profissional no Sistema Prisional do DF;

Implementação de proposta de criação de "turma vinculada" ao CED 02 do Cruzeiro para atendimento
aos trabalhadores terceirizados do MPDFT que estão em processo de alfabetização e/ou letramento Projeto Vivendo e Aprendendo
Elaboração da Instrução Normativa 2019 que orienta a construção dos Editais para a oferta de cursos
Técnicos de Nível Médio nas Unidades Escolares;
Elaboração de itinerários e currículos baseados na BNCC;
Participação em Audiências Públicas e acompanhamento da construção do Centro de Educação
Profissional - Escola Técnica de Brazlândia (CEP-ETBRAZ);
Organização de Banco de Dados – Plano de Curso e criação do Banco de Planos de Cursos Técnicos de
Nível Médio, incluindo processo de revisão e adequação às normativas e legislações vigentes;
Realização da 1ª Mostra de Trabalhos e Pesquisas construídos pelos estudantes dos cursos técnicos;
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Capacitação aos estudantes em situação de vulnerabilidade (sob Privação de liberdade);
Repactuação da oferta de cursos FIC e técnicos de nível médio com o MEC.
Fortalecimento da Política de Escolarização na Socioeducação por meio da implementação da Portaria
Conjunta n.º 10/2018 - SEEDF/SECRIANÇA;
Publicação das Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica do Campo;
Parceria entre SEEDF, UnB e MEC - Programa de formação continuada Escola da Terra - finalização da 1ª
Edição e articulações para a oferta da 2ª edição;
Ações de implementação da Portaria/SEEDF n.º 419/2018 que institui a política pública de Educação do
Campo na SEEDF;
Ações de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres;
Realização dos seminários: “Diálogos Indígenas: Desconstruindo Estereótipos e Afirmando
Identidades”; "Ensino Religioso na Rede Pública do DF - Normativas e Práticas Pedagógicas"; "A
Escolarização e o Acolhimento da População em Situação de Rua na SEEDF"; Seminário “Educação em e
para as relações étnico-raciais: Compartilhando Práticas Pedagógicas”;
Execução do Projeto Cidadania e Democracia desde a Escola – uma parceria com o Instituto Auschwitz,
da Procuradoria Geral da República e das Embaixadas da Finlândia e da Suécia;
Semana de Prevenção ao Uso de Drogas;
Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil - elaboração de Sugestões Pedagógicas.
Implantação e Implementação de Núcleos de Aprendizagem com vistas à formação de Comunidades de
Aprendizagem;
Elaboração da Portaria n.º 271/2019-SEEDF, de 13 de agosto de 2019 que estabelece o fluxo processual e
os critérios de elaboração, análise, aprovação, acompanhamento e avaliação de projetos pedagógicos e
mapeamento dos Projetos Desenvolvidos nas Unidades Escolares;
Fomento à iniciação científica na SEEDF: FESTIC - Festival de Robótica; Festival de Tecnologia, Inovação
e Ciência das Escolas Públicas do Distrito Federal; Projeto Conex@o Científica;
Incentivo à participação de estudantes da rede pública de ensino em Olimpíadas:
o
o
o
o
o

Olimpíadas do Conhecimento;
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP;
Olimpíada de Matemática do Distrito Federal - OMDF;
Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas OBFEP e
Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR Teórica.

Desenvolvimento dos seguintes projetos:
o Projeto Parque Educador, parte do Programa Brasília nos Parques, executado em parceria
com Secretaria do Meio Ambiente - SEMA e o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM;
o Projeto Territórios Culturais: parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa
- SECEC;
o Projeto Brasília Nossa Capital: Turismo Cívico Pedagógico;
o Projeto Imigrantes/Refugiados - O acordo de Cooperação com o Instituto de Migrações e
Direitos Humanos;
o Projeto Ceu das Artes - parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF;
o Projeto Educação com movimento;
o Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF);
o Jogos Escolares da Juventude (Etapa Nacional);
o Paralimpíadas Escolares; Centros de Iniciação Desportiva (CID);
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o Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras (PGINQ);
o Projeto Cristolândia - em parceria coma Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista
Brasileira/Cristolândia DF&GO para a oferta de educação para jovens, adultos e idosos em
situação de rua;
o Projeto “Direito para a Liberdade” – parceria com a Defensoria Pública do DF, SEEDF, SEJUS,
MPDFT e TJDFT;
Formação em Educação Ambiental e Patrimonial: em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito
Federal - SECULT e com a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA e Instituto Brasília
Ambiental - IBRAM;
Semana do Cerrado: exposição de painéis de estudantes no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB;
Criação da Escola Bilíngue Intercultural - parceria com as Embaixadas da Espanha e França e da
Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal;
Implementações das ações provenientes do Programa Nacional do Livro e do Material Didático;
Olimpíada de Língua Portuguesa;
Participação na 35ª Feira do Livro - FELIB 2019: A SEEDF disponibilizou R$ 1 milhão para compra de
acervo bibliográfico por meio do PDAF;

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (CONTEXTO DA PANDEMIA)
Plenarinha da Educação Infantil - Tendo em vista o contexto atual, a temática da Plenarinha está
presente nas atividades pedagógicas no cotidiano educativo, mesmo que por meio remoto, mas
não realizaremos eventos com as crianças para evitar aglomerações;
Elaboração de documentos orientadores relativos ao contexto atual de educação remota, como,
por exemplo, o Manual de Orientações Pedagógicas para o Atendimento Remoto da Educação
Infantil (00080-00115243/2020-13);
Circular Conjunta com a SUAG e SUPLAV acerca das atribuições específicas das Instituições
Educacionais Parceiras;
Circular Conjunta com a SINOVA acerca de questões de cadastro específicas às Instituições
Educacionais Parceiras (00080-00113968/2020-69).
Elaboração do Guia Prático do Programa Atitude: perguntas e respostas; revisitação dos
cadernos Pensar, Fazer, Aprender e disponibilização no site da SEEDF; Elaboração de Planos de Aula
para o Programa Atitude; Elaboração de template e orientações de elaboração para o material
didático complementar do Programa Atitude e seleção de aulas;
Acompanhamento de Programas e Ações: ALFA DF e Tempo de Aprender (00080-00039696/202028)
Acompanhamento de Programas e Ações: ALFA DF e Tempo de Aprender (00080-00039696/202028), Aprova Brasil; Programa Mais Alfabetização no Distrito Federal, bem como implementação de
ações de correção de fluxo escolar em parceria com a UNICEF e UnB;

Curadoria e elaboração de teleaulas para a os canais de TV e para o projeto Escola em
Casa DF
PROJETO ESCOLA EM CASA DF E DEMAIS ACÕES RELATIVAS AO ENSINO REMOTO
MEDIADO POR TECNOLOGIA PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DA COVID-19
Projetos desenvolvidos:
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- 21 vídeoaulas para o Projeto Escola em Casa (parceria entre SEEDF e TV Justiça). Canal Educa DF;
- 86 planos de aula enviados para as escolas como sugestão para utilização para o uso na
Plataforma Google Classroom- Processo SEI nº 00080-00110560/2020-35;
- FAQ para nortear o trabalho do Projeto Escola em Casa DF no que tratar dos Anos Iniciais para
o site da SEEDF;
- Envio do planejamento da distribuição de objetivos e conteúdos elaborada pela GFAI para
análise e contribuições das UNIEB , para garantir a produção da grade horária de objetivos de
aprendizagem e conteúdos,para o ano de 2020;
- Organização da grade horária de objetivos de aprendizagem e conteúdos por área de
conhecimento, a pedido da SUPLAV;
Processo SEI nº 00080-00184773/2020-01
Reorganização Curricular para atender ao cenário de ensino remoto;
- Portfólio de Sugestões Pedagógicas para o Ensino Fundamental: Material complementar que
tem como objetivo indicar alternativas didáticas para apoiar a prática pedagógica do docente e
também aproximar o estudante da escola, neste momento atípico
Processo SEI nº 00080-00091300/2020-53 :
- Plano Sugestivo de Estudos para Anos Iniciais e Anos Finais: Cronograma de estudo, visando a
um planejamento das famílias com os estudantes para que haja um ritmo diversificado e
prazeroso de estudo em casa;
• Lista de aulas selecionadas pela equipe pedagógica a partir de objetivos e conteúdos
pedagógicos com parceria da TV Amazônia (Aulas que poderão ser transmitidas via canal aberto
de TV);
Processo SEI 00080-00131662/2020-94:
• Guia com orientações pedagógicas para Anos Iniciais: orientações pedagógicas específicas para
o atendimento a essa etapa,
Processo SEI 00080-00131138/2020-13:
• Documentos de caráter informativo, com dicas e sugestões, passo a passo para acesso à
plataforma, orientações sobre o fluxo de produção de materiais, dentre outras informações, com
vistas à ambientação e à adaptação da comunidade escolar para o período de aulas não
presenciais, por meio das orientações para as aulas por meio de atividades não presenciais, para
professores (Id.43595122) e estudantes (Id.43594908).
Execução do Projeto Aprova nas escolas - Processo SEI nº h 00080-00130982/2020-27
Processo SEI nº 00080-00182631/2020-00
Elaboração do Projeto Trilhar para 2021,com a orientação da DIPROJ, com o objetivo de formação
continuada para Articuladores de Alfabetização, Coordenadores Locais e Professores, para
acompanhamento e desenvolvimento dos estudantes dos Anos Iniciais com vistas ao resgate das
perdas pedagógicas do ano de 2020.
Processo SEI nº 00080-00184060/2020-30
Replanejamento Curricular para o ano letivo de 2021- com a colaboração das UNIEB.
Plano de Ação Ciclo_2020-2021 (DIEF). Documento colaborativo em elaboração pelas
Gerências da DIEF para planejamento das ações referentes à organização do trabalho
pedagógico na Rede referentes ao biênio 2020-2021, com o objetivo de diagnosticar as
aprendizagens e ofertar o resgate das perdas pedagógicas em 2020.;
Reorganização de objetivos de aprendizagem e conteúdos do Currículo em
Movimento (00080-00111726/2020-31);
Elaboração do Portfólio “Fundamental é Você”;
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Relatórios diversos, estudos e entrega de documentos e circulares para educação
remota;
Disponibilização de material pedagógico para o Ensino Fundamental (0008000130672/2020-11);
Orientações para Atividades de Ensino Remoto - Anos Iniciais (00080-00131662/2020-94);
Implementação do Novo Ensino Médio em 12 Escolas-Piloto
O Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio – ProNEM é um Programa de Governo
Nacional, tendo o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de
Educação (SEEDF), iniciado em 2020, a implementação do Novo Ensino Médio no Distrito
Federal em 12 (doze) Unidades Escolares-Piloto (UEPs), pautada nas mudanças trazidas
pela Lei nº 13.415, de 17 de fevereiro de 2017 e outros normativos subsequentes. Cabendo
à SUBEB/Diretoria do Ensino Médio em parceria com as demais subsecretarias da SEEDF
prover sua implementação.
A SEEDF, em dezembro de 2019, incluiu 7 (sete) unidades escolares no Projeto- Piloto para o 1º
semestre de 2020, além das 5 (cinco) unidades escolares, anteriormente indicadas. Desta forma,
em 2020, as unidades escolares que implementaram a proposta da organização pedagógica
administrativa do Novo Ensino Médio, na íntegra são: CED 03 GUARÁ; CED 04 DE SOBRADINHO;
CEM 804 DO RECANTO DAS EMAS; CEM 03 DE TAGUATINGA; e, CEMI do GAMA.
E, as 7 (sete) Unidades Escolares-Pilotos que utilizarão, apenas, a carga horária da Parte
Diversificadas (PD) em 2020 para ofertar eletivas orientadas, caracterizando assim, um
Plano de Flexibilização Curricular (PFC), são: CED 123 DE SAMAMBAIA; CEM 01 DE
SOBRADINHO; CEM 03 DO GAMA; CEM 12 DE CEILÂNDIA; CEM 304 DE SAMAMBAIA; CEM
404 DE SANTA MARIA; e, CED SÃO FRANCISCO (SÃO SEBASTIÃO)
Elaboração das regras de negócio para a escrituração e o Diário Web do Novo Ensino Médio;
Elaboração do “Guia Prático da Avaliação para as aprendizagens do Novo Ensino Médio”;
Proposta de readequação curricular (00080-00111726/2020-31);
Criação do grupo de professores para a produção e disponibilização de materiais pedagógicos;.
Implementação das Diretrizes Operacionais da EJA - 2ª Edição 2019 e elaboração das “regras de
negócio”, em parceria com a GSPU, para escrituração das Diretrizes;
Elaboração do Programa Escalada Alfabetização, conforme Plano de Governo do DF
Elaboração de Plano de Ação para a implementação de atividades não Presenciais no Sistema
Prisional (00080-00116951/2020-63);
Novos Caminhos - Pronatec: ações para a formação em Atendimento Humanizado;
Projeto de Integração de Dados sobre Emprego e Renda por Cidade com a Secretaria de Estado de
Trabalho do Distrito Federal;
Plano Estratégico de Retomada das Atividades Pedagógicas não Presenciais na Educação
Profissional
Orientações para elaboração do Plano de Ensino Não Presencial e proposta de novo Calendário
Escolar 2020.
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Produção da Cartilha Educar e Proteger: A Educação no Combate ao Trabalho Infantil (0008000113031/2020-93);
Produção de vídeos educativos:
o
o
o

Cartilha Educar e Proteger - Campanha 12 de junho - Contra o Trabalho Infantil (0008000113031/2020-93);
Campanha Faça Bonito - 18 de maio, Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças;
Drogas - Isole esta ideia - Uma Campanha de Conscientização Sobre o uso de drogas no
Contexto da Pandemia;

Elaboração de documentos orientadores e Planos Pedagógicos específicos para a escolarização de
grupos sociais em situação de vulnerabilidade como indígenas, pessoas em situação de rua,
estrangeiros (imigrantes e refugiados), estudantes em acolhimento institucional ou em situação de
violência.
Execução remota do projeto “Democracia e Cidadania desde a Escola”, uma parceria com o Instituto
Auschwitz;
Webconferências formativas: Rodas de Conversa: “Mulheridades: Identidades e representação social”
e “O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na SEEDF” (00080-00116903/2020-75);
Continuidade das ações concernentes ao projeto Escolas Inovadoras - Edital 04/2019 – FAPDF;
Projeto Piloto Inovação Educacional com o objetivo de para validar indicadores de melhoria da
qualidade da educação, a partir do monitoramento de práticas pedagógicas, consideradas inovadoras,
desenvolvidas em 04 UEs da rede pública de ensino do DF;
Discussão sobre a implementação da Portaria n.º 271 - SEEDF que trata da liberação de professor
exclusivo para executar projeto nas Unidades Escolares em contexto de isolamento social (0008000091307/2020-75);
Coordenação e/ou execução das Olimpíadas Científicas/Pedagógicas conjuntamente com as instituições
parceiras. Para algumas Olimpíadas, será possível realizar virtualmente as provas (0008000126277/2020-25);
Festival de Robótica Educacional em novo formato;
Ações sem transferência de recursos e formalizados, segundo Instrução Normativa n.º 02 - SEEDF ou
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC.
Adequação dos Programas CID e PGINQ para atendimento não presencial (00080-00110205/2020-66)
Elaboração do Guia de Orientações para os Profissionais atuantes em Bibliotecas Escolares e EscolaresComunitárias em contexto de Atividades Escolares durante a pandemia de COVID-19 (0008000118547/2020-24)

Principal objetivo: subsidiar os profissionais que atuam nas bibliotecas por meio de sugestões
de atividades pedagógicas mediadas por tecnologias digitais, bem como orientar sobre
medidas de segurança que possibilitem a proteção de toda a comunidade escolar no retorno
às atividades presenciais, quando autorizadas.
Orientações Pedagógicas para Mobilização contra a Dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti e produção de Termo de Referência para aquisição de material didático e paradidático para o
combate à Dengue;
Adequação do curso Guia Trilhas e Caminhos para Sustentabilidade Ambiental das Escolas do DF para
EAD (EAPE), em parceria com SLU, CAESB e ADASA;
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Organização e planejamento de curso EaD de Educação Patrimonial, junto com órgãos parceiros e
organização;
Planejamento das Jornadas do Patrimônio 2020 que será realizada virtualmente no 2° semestre de
2020;
Elaboração do Plano de Ação de Acolhimento dos Serviços de Apoio Pedagógico à Comunidade
Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas não Presenciais (00080-00124259/2020-17);
Elaboração do Guia para Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto de Atividades Pedagógicas
Não Presenciais (00080-00091867/2020-20);
Elaboração de proposta para remanejamento e distribuição de livros didáticos mediante a previsão do
retorno do ano letivo com aulas online;
Solicitação de Reserva Técnica 2020 no PDDE Interativo, para validação das demandas das unidades
escolares (00080-00113968/2020-69);
Solicitação de remessa suplementar de livros didáticos ao FNDE (00080-00046479/2020-94);

OP
PROGRAMA CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) PROFISSIONAL E TECN
Democratizar o acesso ao esporte para os estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal
com a oferta de práticas sistemáticas e orientadas por professor de Educação Física, voltadas para
a iniciação, o aperfeiçoamento e a participação em competições, como meio de educação
consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora.

PROGRAMA ESCOLA COMUNIDADE GINÁSTICA NAS QUADRAS (PGINQ)
O O programa tem por objetivo melhorar a qualidade de vida da população do DF garantindo
acesso a práticas sistematizadas de atividade física e integração comunitária.
PROGRAMA EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO
O Programa Educação com Movimento (PECM) é uma estratégia política da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal (SEEDF) de assegurar a inserção do professor de Educação Física
na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o objetivo de ampliar as
experiências corporais dos estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e
interdisciplinar com o professor de atividades, na perspectiva da Educação Integral, conforme
preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal e também, tendo em vista o
Parecer nº 153/2018-CEDF cujo Conselho de Educação aprova o Programa, bem como o previsto na
Lei Orgânica, no art. 233.LÓG
PROGRAMA MULHERES INSPIRADORAS
CA Consolidar uma política de valorização de mulheres centrada na cidadania e na educação em
direitos humanos, sustentabilidade e diversidade, a partir de práticas de leitura e escrita, para a
construção de projetos autorais nas diferentes realidades alcançadas pelo Programa, com vistas à
transformação social e ressignificação do espaço escolar.
OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA –
EAD
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Disponibilizar cursos de formação profissional na modalidade EAD no período da pandemia para
estudantes da rede pública do DF e comunidade em situação de vulnerabilidade.






Articulação junto ao MEC para a aprovação da oferta.
Levantamento da demanda
Definição da oferta
Divulgação dos cursos nas redes sociais.
Execução e finalização da oferta divida em 2 etapas.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
A Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Portaria nº 153/2020, de
03/07/2020) é responsável por implementar, acompanhar, planejar, coordenar, executar
e avaliar as políticas públicas e as atividades pedagógicas de Educação Profissional, em
toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, consoante o Plano Distrital de
Educação (2015-2024), os normativos e as políticas educacionais vigentes, tendo em
vista a promoção da oferta e a melhoria da qualificação profissional dos trabalhadores
do Distrito Federal.
A SEPT conta com o Programa "Fábrica Social" e 11 (onze) Unidades Escolares de
Educação Profissional:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Brasília (CEP – ETB);
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC);
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Planaltina (CEP-ETP);
Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB);
Centro de Ensino Médio Integrado – Cruzeiro (CEMI – Cruzeiro);
Centro de Ensino Médio Integrado – Gama (CEMI - Gama);
Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois;
Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis;
Centro Educacional 02 do Cruzeiro;
Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (CEPAG);
Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília
(CEJAEP).

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019
PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL
No ano de 2019 o Programa Social ofertou 1.200 (mil e duzentas) vagas em 04 (quatro)
cursos: confecção de vestuário, acessórios e materiais esportivos, marcenaria
sustentável, construção civil, jardinagem e cultivo de alimentos.
Apesar do quantitativo de vagas ofertadas anualmente, devido à inserção no mercado
de trabalho e a carga horária de alguns dos cursos (que possuem duração de um ano
meio), formaram, em 2019, 565 (quinhentos e sessenta e cinco) estudantes.
Os cursos obtiveram 179 (cento e setenta e nove) demandas de produção de diversos
órgãos do GDF, sendo entregues 43.059 (quarenta e três mil e cinquenta e nove)
Produtos.
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Ademais, foram estabelecidas, de forma gratuita, parcerias com SENAI, SENAC,
EMATER, SEAGRI, IBRAM, UNIP, SESC e BRASÍLIA TRENDS.
UNIDADES ESCOLARES
Consoante os registros de inscrições dos processos ocorridos no 1º e no 2º semestre de
2019, a Educação Profissional obteve um total de 53.131 (cinquenta e três mil, cento e
trinta e um) candidatos para os cursos Técnicos de Nível Médio, da rede pública de
ensino do Distrito Federal.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO DA PRÉ-PANDEMIA)
PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL
Edital 2019/2020: Em 2020 houve o chamamento, para a formação de novas turmas, de
180 (cento e oitenta) alunos para curso de Confecção e 50 (cinqüenta) alunos para curso
de Instalação e Manutenção de sistemas Fotovoltaicos.
UNIDADES ESCOLARES
No primeiro semestre, foram disponibilizadas 1.280 (mil duzentas e oitenta) vagas para
Formação Inicial e Continuada (FIC). Por meio do PRONATEC, no 1º/2020, foram
matriculados 2.080 (dois mil e oitenta) estudantes nos cursos FIC, na modalidade EAD.
Nos 61 cursos técnicos ofertados pelas UEs de Educação Profissional foram ofertadas
7.466 vagas.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO DA PANDEMIA)
PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL
Em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, as aulas, dos 04 (quatros) cursos
do programa, foram suspensas. Nos termos da PORTARIA Nº 66, DE 06 DE ABRIL DE
2020, os estudantes do curso de Confecção dos módulos de ensino mais avançados, não
pertencentes ao grupo de risco conforme estabelecido pela OMS, foram autorizados,
em caráter excepcional, a retornarem, observando-se os critérios de segurança e
proteção, para produzirem máscaras e demais itens de prevenção ao COVID-19. Em
consonância com o acatado, foram chamados 341 (trezentos e quarenta e um)
estudantes, os quais produziram 301.390 (trezentos e um mil, trezentos e noventa) itens
de prevenção, consoante as demandas apresentadas pelo GDF.
PLANO DE AÇÃO DE RETORNO ÀS AULAS:
Foi elaborado Plano de Ação para retorno às aulas de todos os estudantes do Programa
Fábrica Social, ora em execução, com início das coordenações pedagógicas e
planejamento de avaliações diagnósticas. Cumpre observar que, por serem cursos
realizados em oficinas práticas com amplo espaço entre os estudantes, não há
necessidade de escalonamento.
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UNIDADES ESCOLARES
As Unidades Escolares de Educação Profissional tiveram suas atividades educacionais
presenciais suspensas, em virtude da pandemia, como as demais unidades de ensino da
rede. Nos termos da PORTARIA Nº 133, DE 03 DE JUNHO DE 2020, foram estabelecidas
as diretrizes para o planejamento e a implementação das atividades educacionais
remotas, conforme a reorganização do planejamento pedagógico e administrativo de
cada unidade de Educação Profissional.

UNIDADES ESCOLARES
Planejamento e elaboração do edital do processo de ingresso dos estudantes nas
Unidades Escolares de Educação Profissional, com previsão de oferta de 7.013 (sete mil
e treze) vagas, nos 61 (sessenta e um) cursos técnicos;
 Planejamento e acompanhamento da construção das 13 (treze) novas escolas técnicas;
o As unidades de Santa Maria e Paranoá estão com as licitações realizadas e a previsão
de início das obras é para agosto de 2020.
 Análise de Projetos Pedagógicos para Musicalização Infanto-juvenil, Madrigal;
 Acompanhamento da conclusão e entrega da nova escola técnica de Brazlândia
(previsão de inauguração em Setembro/2020).
 Viabilização de dois Planos de Cursos Técnicos (Informática e Enfermagem) para a nova
unidade de Brazlândia e para o CEJAEP.
 Criação de unidades móveis, para atender às demandas imediatas e específicas,
realizadas com programações de formação inicial e continuada, de curta duração,
conforme a necessidade de cada Região Administrativa do Distrito Federal.
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MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 1º SEMESTRE, POR TIPO DE OFERTA, SEGUNDO COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO
CENSO ESCOLAR 2019

Educação Profissional
Técnico de Nível Médio1
CRE

MEDIOTEC
Presencial

Plano Piloto
Gama
Taguatinga
Brazlândia
Planaltina
Ceilândia
Guará
TOTAL DF

Técnico Integrado

EAD

Presencial

Formatação
Inicial e
Continuada
(FIC)

ao Ensino Médio
Regular
Presencial

EAD

PROEJA
EAD

à EJA

675
2.523
940
1.547
786

108
0
688
-

56
62
866
-

-

301
431
163
-

309
-

145
36
-

2.633
55
883
-

6.471

796

984

-

895

309

181

3.571

FONTE: CENSO ESCOLAR - SE/DF

Notas: 1) Consideradas as matrículas concomitantes e subsequentes.
2) Somente 36 estudantes do Técnico Integrado à EJA, na CREA Brazlândia são de localização rural.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL
A Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral – SUBIN, criada em 12/04/2019, até
fevereiro de 2020 (antes da pandemia) desenvolveu diversas atividades objetivando
consolidar a sua estrutura organizacional, dentre as quais pode-se citar: formação e
capacitação da equipe; implantação do planejamento estratégico com definição da
missão, visão e valores; identificação e levantamento de indicadores com vistas a
promover a gestão por metas.
A SUBIN desenvolveu diversos projetos estratégicos objetivando atender às demandas
decorrentes do seu público alvo: estudantes com necessidades educacionais especiais
e estudantes em tempo integral.
Dentre estes projetos foram realizados diversos pilotos como por exemplo:
o
o
o
o

Enem Inclusivo e Especial 2019;
Galeria de Arte Educa DF- Altas Habilidades;
Arte na Educação Integral; e
Projeto Legendas Incluir Educa DF em mídias produzidas pela SEEDF.
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O resultado alcançado por esta Secretaria, em 2019, quanto aso estudantes da Educação Inclusiva,
em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, totalizou 18.417 estudantes, sendo: da
educação especial, 11.470 estudantes com deficiência; 3.328 com Transtorno do Espectro Autista –
TEA, 742 com altas habilidades e, 2.877 crianças e bebês atendidas pelo Programa Educação Precoce,
nas unidades escolares inclusivas (100% da Rede Distrital) e 13 Centros de Ensino Especial.

Estudantes da Educação Especial por tipo de atendimento da Rede Pública de Ensino do DF – 2019

Descrição

Tipo de Atendimento

Quantidade

Estudantes

Inclusivas

11.470

Estudantes

Transtorno do Espectro Autista

3.328

Estudantes

Altas Habilidades

742

Bebês e Crianças

Programa Educação Precoce

2.877

TOTAL DE ESTUDANTES ATENDIDOS – EDUCAÇÃO ESPECIAL

18.417

Fonte: Relatório de Atividades 2019

Estudantes da Educação Especial por tipo de unidade escolar Rede Pública de Ensino do DF - 2019

Descrição

Unidades

Quantidade

Estudantes

Inclusivas

11.470

Estudantes

Especializadas (13 CEE)

4.943

Bebês e Crianças

Programa Educação Precoce

2.877

TOTAL DE ESTUDANTES ATENDIDOS – EDUCAÇÃO ESPECIAL

18.417

Fonte: Relatório de Atividades 2019

O resultado alcançado por esta Secretaria quanto ao número de estudantes da Educação Inclusiva,
em 2020, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, totalizou 18.712 estudantes com
deficiência; com Transtorno do Espectro Autista – TEA, com altas habilidades e crianças e bebês
atendidas pelo Programa da Educação Precoce, nas unidades escolares inclusiva (100% da Rede
Distrital) e em 13 Centros de Ensino Especial.
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Quantitativo de Estudantes em turmas inclusivas e serviços educacionais especializados da Rede Pública de
Ensino do DF - 2020

Descrição

Unidades

Quantidade

Estudantes

Inclusivas

10.597

Estudantes

Classes Especiais

2.467

Estudantes

Atendimento Especializado em Centros
Educacionais

2.476

Bebês e Crianças

Programa Educação Precoce

3.172

TOTAL DE ESTUDANTES ATENDIDOS – EDUCAÇÃO ESPECIAL

18.712

Fonte: Relatório de Atividades 2020

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO PRÉ PANDEMIA)
Foram realizadas diversas ações, dentre elas, destacam-se:
o

o

o

o
o

Realização de atividades em parceria com as diversas associações dentre as quais
pode-se citar: Associação de Pais e Amigos Deficientes Auditivos, Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de
Excepcionais, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, Associação
Pestalozzi de Brasília, Universidade de Brasília, Centro de Capacitação de
Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez;
Realização de Processos de Aptidão para os profissionais da Rede Pública de Ensino
do DF com vistas a atuação junto aos estudantes com necessidades educacionais
especiais;
Apresentação de trabalho no Zero Project Conference, realizado em Viena – Áustria,
com reconhecimento do Programa Educação Precoce do DF como uma das 24
melhores politicas públicas de educação inclusiva do mundo;
Mapeamento (diagnóstico) dos dados relativos a politica publica de educação em
tempo integral no DF;
Formação continuada com os Gestores, Coordenadores Intermediários das
Regionais de Ensino na semana Pedagógica na Subsecretaria de Formação
Continuada dos Profissionais da Educação - EAPE com objetivo de: Orientar o
trabalho pedagógico a ser desenvolvido nas Unidades Escolares que ofertam
Educação em Tempo Integral do Distrito Federal

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO DA PANDEMIA)
o Elaboração plano de ação para atendimento às premissas relacionadas às atividades
não presenciais durante o período de pandemia indicadas nos seguintes documentos
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o

o
o

o

o

o
o

o
o

básicos: Portaria No133 de 3/06/2020 (SUGEP) e Gestão Estratégica para realização de
atividades pedagógicas não presenciais no DF – (Gabinete da SEEDF);
Realização de cinco lives transmitidas, via canal EAPE (youtube), com a participação de
professores da educação especial da SEEDF, momento em que foram abordados os
seguintes temas: deficiência auditiva, deficiência visual, educação precoce, altas
habilidades e transtorno do espectro autista.
Projeto Brincar é Coisa Séria, constituído de uma série de 5 programas com temática
na Educação Precoce veiculados em canais de Televisão.
Projeto Mais Que Especial sobre a temática relativa aos Centros de Ensino Especial.
Foram produzidos 3 vídeos que foram disponibilizados nos canais de Televisão com os
seguintes temas: deficiência visual, transtorno do espectro autista e deficiência física.
Realização, coordenação, monitoramento das ações da educação especial frente às
ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia nas unidades escolares da rede
pública de ensino e para as organizações de sociedade civil que ofertam educação
infantil.
Elaboração de documentação relativa à prestação dos serviços educacionais ofertados
pelo ensino especial correlacionados com atendimento não presencial e a prospecção
de retorno ao modelo presencial. Foram contemplados os seguintes serviços: Centros
de Ensino Especial, Educação Precoce, Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de
Taguatinga, Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento as
Pessoas com Surdez – CAS DF, Salas de Recurso, Classes Especiais, Itinerância,
Intérprete Educacional e Guia Intérprete.
Finalização do processo de regulamentação da Biblioteca Braille do DF.
Coordenação e produção das teleaulas do ensino médio no programa Escola em Casa
DF exibidos nos canais de televisão, apresentados duas vezes por semana com três
tempos de 50 minutos e ministrados por docentes das áreas de conhecimentos do
BNCC.
Elaboração das perguntas mais frequentes sobre a organização do trabalho
pedagógico da educação integral não presencial.
Elaboração de proposta das diretrizes pedagógicas e operacionais para as escolas
Parque, interculturais bilíngues, educação patrimonial, ambiental e escola da natureza.

PRINCIPAIS AÇÕES PREVISTA (NO CONTEXTO PÓS PANDEMIA)
o Atualizar e implantar os projetos estratégicos elaborados pela SUBIN dentre os quais
pode-se citar:
 criar a nova escola bilíngue no plano piloto, promover as modalidades
esportivas paralímpicos e surdolimpicos;
 promover o desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas para os
estudantes com necessidades educacionais especiais;
 implantar biblioteca virtual sobre educação integral e inclusiva;
 criar centro de referência em altas habilidades;
 ampliar o programa de educação precoce;
 promover o Enem inclusivo e especial 2020;
 implantar o projeto empregabilidade inclusiva e especial para os estudantes
com necessidades educacionais especiais do terceiro ano do ensino médio;
 implantar o ensino médio integral digital no DF; E
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 reorganizar o ensino fundamental na educação em tempo integral.
o Finalizar a proposta de regulamentação da organização pedagógica e do
funcionamento administrativo do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação
e do Atendimento das Pessoas com Surdez – CAS DF.
o Elaborar, em parceria com outros setores da SEEDF, a politica pública dos servidores
com deficiência.
o Implantar Escola bilíngue Libras e Português Escrito no Plano Piloto.
o Acompanhar a organização do trabalho pedagógico da educação integral não
presencial nas unidades de ensino que permanecerão de forma remota.
o Organizar e realizar fóruns de educação integral com a participação de gestores,
coordenadores pedagógicos, professores, estudantes das unidades escolares da
educação integral.
o Reestruturar e implantar as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação
Integral.

INFRAESTRUTURA E APOIO AO ESTUDANTE

DUCAÇÃO INCLUSIVA E INTEGRAL
A Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional – SIAE, unidade orgânica de
comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Educação,
compete definir, elaborar, implantar, implementar e acompanhar políticas, diretrizes e
orientações relacionadas à infraestrutura da Secretaria e ao apoio educacional aos
estudantes da Rede Pública de Ensino.
Dentre as diversas ações realizadas, destacam-se:

PRINCIPAIS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E APOIO AO ESTUDANTE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
AÇÕES
PRÉ PANDEMIA

AÇÕES
DURANTE A PANDEMIA

AÇÕES
PÓS PANDEMIA

- Elaboração de 12 tipos
distintos de cardápios de
alimentação escolar para
atendimento de todas as
modalidades de ensino;

- Distribuição de cerca de 15.250
(quinze mil duzentos e cinquenta)
kits de alimentos não perecíveis em
284 unidades de ensino localizadas
em áreas de vulnerabilidade social;

- Realização de nova chamada pública para
aquisição de gêneros lácteos (queijo e
iogurte natural) e ovos diretamente dos
produtores do Distrito Federal e entorno;

- Distribuição de 490.737
kg
(quatrocentos
e
noventa mil, setecentos e
trinta e sete quilos) de
alimentos não perecíveis
para as unidades de
ensino;

- Distribuição de cerca de 173.498
(cento e setenta e três mil
quatrocentos
e
noventa
e
oito) cestas verdes, compostas de
frutas, de legumes e de verduras,
totalizando aproximadamente
1.114.000,00 (um milhão cento e
quatorze mil) quilos de alimentos,
provenientes
da
agricultura
familiar, entregues aos estudantes
da rede pública de ensino;

- Distribuição
de
aproximadamente
de 2.300.298 kg
(dois
milhões, trezentos mil

- Estudo e adequação dos per capitas dos
gêneros alimentícios para atendimento a
nova Resolução no 06, de 08 de maio de
2020, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da
educação básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
- Retomada das ações presenciais dos
projetos de educação nutricional “Alimenta
e Movimenta aí, Galerinha” e “Chef Nutri”
em parceria com a Secretaria de Estado de
Saúde e com o Centro Universitário IESB.

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEEDF 1º/2020

31

duzentos e noventa e oito)
de alimentos perecíveis.

- Repasse de mais de R$ 1.674.399,00
(um milhão, seiscentos e setenta e
quatro mil trezentos e noventa e
nove reais) ao Banco de Brasília,
dados em compilação, para fazer
face ao pagamento de despesas
referentes ao cartão alimentação
escolar;
- Empenho de R$ 42.298.390,06 em
créditos para fazer face à
manutenção do fornecimento de
alimentação escolar aos alunos
beneficiários do programa Bolsa
Família durante o período de
suspensão de atividades letivas
presenciais;
- Doação de alimentos para a
Secretaria de Desenvolvimento
Social que estavam próximos ao
vencimento, conforme o disposto
no Decreto Distrital nº 40.817/2020,
de 22 de maio de 2020.

SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE
AÇÕES
PRÉ PANDEMIA

AÇÕES
DURANTE A PANDEMIA

AÇÕES
PÓS PANDEMIA

Implementação
do
Programa Material Escolar
Lei Distrital 6.273/2019;

- Concessão do benefício aos
estudantes da rede pública de ensino
do DF, para as modalidades Infantil e
Ensino Fundamental, sendo o valor
do benefício de R$ 320,00 (trezentos
e vinte reais) e Ensino Médio, sendo
o valor de R$240,00 (duzentos e
quarenta reais);

- Formalização de parceria com o Centro
Universitário – UDF para atendimento aos
alunos da Rede Pública de Ensino: atendimento
curativo na área de odontologia, para alunos da
Educação Básica do Plano Piloto;

- Sistema Presença do
Programa Bolsa Família;

- Contribuição nas ações da SEE/DF
para enfrentamento da COVID-19,
prestando apoio técnico, além de
produzir materiais de informação no
âmbito da Secretaria e junto a outros
setores da Administração Pública;
- Participação em ações conjuntas de
promoção de saúde e eventos a
convite da SEJUS-DF;
- Produção e envio do Boletim de
Saúde do Estudante – Produção do
Boletim de Saúde do Estudante

- Treinamento de profissionais de educação
para realizar o teste de TAV em alunos da
SEEDF para identificar aqueles que possam
necessitar de correção visual;
- Fornecimento de óculos aos alunos da
Educação Básica que necessitem de correção
visual, detectada em consulta com médico
oftalmologista.Distribuir gratuitamente óculos
aos alunos da Educação Básica que necessitem
de correção visual, detectada em consulta com
médico oftalmologista;
- Consultas oftalmológicas para alunos da
Educação Básica com suspeita de deficiência
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sobre
temáticas
relativas
a
promoção de saúde para serem
enviados às Coordenações Regionais
de Ensino – CRE e suas unidades de
ensino vinculadas;
- Contribuição com gravações de
Podcast – em parceria com a equipe
central da Atenção Primária à Saúde
da SES DF, ASCOM, etc;
- Reuniões mensais do GTI e GTIR
(Grupo de Trabalho Intersetorial e
Grupo de Trabalho Intersetorial
Regional), PSE
(Saúde
e
Educação), SIPAEDF
(Sistema
Permanente
de
Avaliação
Educacional do Distrito Federal);
- Projeto Ciranda do Coração. O
projeto consta de Oficinas que visam
promover o desenvolvimento das
competências sócio-emocionais e a
saúde mental no território escolar
em benefício dos estudantes da
Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental da SEEDF.

visual detectada pelo Teste de Acuidade Visual
(TAV);
- Ações de odontologia preventiva ,
beneficiando alunos da Educação Básica, como:
palestras educativas, ensino de técnicas de
escovação, aplicação tópica de flúor,
distribuição de escovas dentais e kits de higiene
bucal;
- Projeto Roda de Conversa – O projeto consiste
na realização de rodas de conversa temáticas,
de caráter mais intimista (não confundir com
palestras), nas escolas com alunos e
professores sobre o tema Gravidez na
Adolescência, DSTs e outros temas relativos a
área da Saúde e Saúde Menta;
- Projeto Diálogos – O projeto consiste em
Palestras sobre Distúrbios Alimentares na
Adolescência para os profissionais da
educação.

TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÕES
PRÉ PANDEMIA

AÇÕES
DURANTE A PANDEMIA

AÇÕES
PÓS PANDEMIA

- Implementação
de
políticas
e
diretrizes
destinadas à oferta de
transporte escolar;

- Gestão compartilhada do transporte
escolar, realizada pela equipe de
transição, conforme Convênio nº
01/2020, que
foi
estabelecida
pelo Decreto nº 40.385, de 13 de janeiro
de 2020 o qual transferiu à Sociedade
de Transporte Coletivo de Brasília –
TCB do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF
a gestão e a operação do Serviço de
Transporte Escolar - STCE;

- Elaboração
de
procedimento
de
padronização para a auditar a prestação de
serviço dos transporte;

- Execução do programa
de transporte escolar em
todas as Coordenações
Regionais de Ensino;
- Gestão compartilhada do
transporte
escolar,
realizada pela equipe de
transição,
conforme
Convênio nº 01/2020, que
foi
estabelecida
pelo Decreto nº 40.385, de
13 de janeiro de 2020 o
qual transferiu à
Sociedade de Transporte

- Participação nos Subgrupos de
Trabalho referentes a transição da
gestão do transporte escolar;
- Encaminhamento de informações
sobre a execução do transporte
escolar no ano de 2019, assim como
envio das planilhas de itinerários que

- Criação fluxo e padronização das rotinas;
- Automação das rotinas;
- Implementação de novas tecnologias para
elaboração de relatórios;
- Implementação a rotina de atribuições
definida no grupo de trabalho da
decentralização;
- Padronização as atividades nas UNIAEs;
- Acompanhamento o processo
pagamentos dos contratados;
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Coletivo de Brasília –
TCB do
Sistema
de
Transporte
Público
Coletivo
do
Distrito
Federal – STPC/DF a gestão
e a operação do Serviço de
Transporte Escolar – STCE ;
- Execução da dotação
orçamentária inicial de R$
150.046.487,00(cento
e
cinquenta
milhões,
quarenta e seis mil,
quatrocentos e oitenta e
sete reais) para custear as
despesas com o transporte
escolar, Sendo que deste
valor, R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de
reais)
foram
descentralizados
à
Sociedade de Transporte
Coletivo de Brasília – TCB;
- Fiscalização
das
condições dos veículos e
da operacionalização dos
contratos de Transporte
Escolar;
- Emissão de código de
autorização
ou
de
demanda para possíveis
alterações na utilização do
transporte escolar, de
forma a controlar o uso
desproporcional
do
serviço de transporte
escolar e auxiliar os
executores dos contratos.

estavam
sendo
executados
e a quilometragem
estimada
necessária para atender a demanda do
transporte escolar das diversas
Coordenações Regionais de Ensino,
com intuito de subsidiar a Sociedade
de Transporte Coletivo de Brasília TCB na elaboração dos Termos de
Referência para as novas licitações do
transporte escolar ;
- Levantamento
estatístico
com
apresentação
das
principais
irregularidades constatadas em todas
as vistorias realizadas pela GFIST no
primeiro semestre de 2020;
- Apresentação de quadro com a
mensuração geral e por contrato da
condição dos veículos utilizados na
prestação de serviços de transporte
escolar para SEEDF/TCB;
- Levantamento estatístico da média
de idade da frota atualmente utilizada
no Transporte Escolar;
- Análise dos processos de pagamento
a fim de fornecer informações sobre a
regularidade dos veículos utilizados
pela contratada;
- Confecção de relatórios de forma a
subsidiar
o
planejamento
do
transporte escolar;
- Atualização dos dados sobre a
utilização do transporte escolar como
número
de
alunos,
veículos,
quilometragem, valores utilizados,
número de processo por mês,
semestre e ano;
- Planejamento dos protocolos de
retorno as aulas presenciais;
- Elaboração
do
Manual
de
Procedimentos do Transporte Escolar
no contexto de retorno às aulas
presenciais;
- Levantamento da capacidade dos
veículos que operam no transporte

- Acompanhamento o repasse das verbas da
SEEDF para a TCB;
- Fiscalização o cumprimento dos contratos
da frota própria;
- Gestão da frota própria;
- Implementação de políticas e diretrizes
destinadas à oferta de transporte escolar,
além de acompanhar, supervisionar e avaliar
a execução do programa de transporte
escolar em todas as Coordenações Regionais
de Ensino;
- Atendimento às demandas da PROEDUC,
Ouvidorias e Auditorias;
- Andamento nos processos para sub-rogação
dos contratos à TCB
- Análise e autorizações dos pedidos de
reposição de aula;
- Análise dos processos de autorização para
os pais acompanharem os filhos no
transporte escolar;
- Processos de aquisição dos veículos pelo
PAR;
- Análise dos processos de pagamento a fim
de fornecer informações sobre a regularidade
dos veículos utilizados pela contratada;
- Controle de regularidade da documentação
de motoristas e monitores;
- Instrução do processo de pagamento do
transporte escolar
- Verificação de possíveis alterações nas
quilometragens, alunos, veículos, motoristas,
dias e documentações referente ao processo
de pagamento do transporte escolar;
- Emissão de código de autorização ou de
demanda para possíveis alterações na
utilização do transporte escolar, de forma a
controlar o uso desproporcional do serviço
de transporte escolar e auxiliar os executores
dos contratos;
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escolar ofertado pela SEEDF ante a
necessidade de distanciamento.

ARQUITETURA
AÇÕES
PRÉ PANDEMIA

- Elaboração/Implantação
de 9 Projetos de
Arquitetura;
- Elaboração de 9 Projetos
Executivo de Arquitetura;

AÇÕES
DURANTE A PANDEMIA

AÇÕES
PÓS PANDEMIA

- Elaboração/Implantação de 12 Projetos
de Arquitetura;

- Elaboração/Implantação de 8
Projetos de Arquitetura;

- Criação do Manual Volta às Aulas;

- Reforma das instalações de 12
unidades de ensino para adequação
ao Programa EMTI.

- Modelos de croquis de lavatórios para
o Programa Volta às Aulas

- Demais
compatibilizações,
adequações, atualizações,
orçamentos e análises de
projetos em andamento;
- Elaboração de projetos
para auxiliar os serviços de
manutenção;
- Adequação de
acessibilidade das
unidades de ensino;
- Análises e aprovação de
escolas particulares e de
serviços realizados pelas
CREs e unidades escolares
desta rede.

AÇÕES
PRÉ PANDEMIA

- Gestão dos contratos e
fiscalização dos
serviços/obras de
construção e reconstrução
de unidades educacionais
(1 Centro de Ensino
Fundamental e 1 Escola
Técnica);
- Gestão dos 11 contratos e
fiscalização dos serviços
de manutenção
preventiva e corretiva das

ENGENHARIA
AÇÕES
DURANTE A PANDEMIA

- Gestão dos contratos e fiscalização
dos serviços/obras de construção e
reconstrução de unidades educacionais
(CEF Vila Planalto, Escola Técnica de
Brazlândia, CEPI Pôr doSol e EC 52 de
Taguatinga), perfazendo o montante de
aproximadamente R$ 33.500.000,00;
- Gestão dos 11 contratos e fiscalização
dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva das unidades de ensino e
demais próprios urbanos e rurais da
SEDF, o que corresponde a mais de 700

AÇÕES
PÓS PANDEMIA

- Gestão dos contratos e fiscalização
dos serviços/obras de construção e
reconstrução de unidades
educacionais (CEPI Pôr doSol e EC 52
de Taguatinga e mais as 12 obras
previstas de serem licitadas),
perfazendo o montante aproximado
de R$ 98.000.000,00. Entrega de 02
obras (CEF Vila Planalto e Escola
Técnica de Brazlândia) à comunidade
escolar;
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unidades de ensino e
demais próprios urbanos e
rurais da SEDF, o que
corresponde a mais de
700 imóveis, localizados
nas 33 regiões do Distrito
Federal;

imóveis, localizados nas 33 regiões do
Distrito Federal;

- Vistorias e emissão de
laudos técnicos;

- Gestão do contrato e fiscalização dos
serviços de sondagens, elaboração de
projetos complementares e orçamentos
das obras e reformas a serem licitadas
(12 unidades escolares);

- Comissões de
Recebimento Definitivo de
Obras;
- Gestão do contrato e
fiscalização dos serviços
de sondagens, elaboração
de projetos
complementares e
orçamentos das obras e
reformas a serem licitadas
(12 unidades escolares);
- Elaboração de projeto
básico, qualificação
técnica e suporte aos
questionamentos das
licitantes nos processos
licitatórios de obras e
reformas (12 processos);

- Vistorias e emissão de laudos técnicos;
- Comissões de Recebimento Definitivo
de Obras;

- Elaboração de projeto básico,
qualificação técnica e suporte aos
questionamentos das licitantes nos
processos licitatórios de obras e
reformas (12 processos);
- Demais atividades auxiliares que
asseguram o desempenho das
atribuições e contratos do setor, a
saber: análise e emissão de Ordens de
Serviço, instrução processual de
pagamentos de faturas.

- Gestão dos 11 contratos e
fiscalização dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva
das unidades de ensino e demais
próprios urbanos e rurais da SEDF, o
que corresponde a mais de 700
imóveis, localizados nas 33 regiões do
Distrito Federal;
- Vistorias e emissão de laudos
técnicos;
- Comissões de Recebimento
Definitivo de Obras;
- Gestão do contrato e fiscalização
dos serviços de sondagens,
elaboração de projetos
complementares e orçamentos das
obras e reformas a serem licitadas (12
unidades escolares);
- Elaboração de projeto básico,
qualificação técnica e suporte aos
questionamentos das licitantes nos
processos licitatórios de obras e
reformas (12 processos);
- Análise e emissão de Ordens de
Serviço, instrução processual de
pagamentos de faturas.

- Demais atividades
auxiliares que asseguram
o desempenho das
atribuições e contratos do
setor, a saber: análise e
emissão de Ordens de
Serviço, instrução
processual de
pagamentos de faturas.

GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, unidade orgânica responsável pela
gestão e o desenvolvimento de pessoal das Secretaria de Estado de Educação, em razão
de sua atividade envolver diretamente todos os profissionais da educação, apresenta
uma dinâmica de trabalho bastante articulada com todas as demais instâncias da
Secretaria.
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FORÇA DE TRABALHO
Atividade-Meio Atividade-Fim Atividade-Meio Atividade-Fim (Sem
(Com cargo em (Com cargo em (Sem cargo em
cargo em
comissão)
comissâo)
comissão)
comissâo)

Servidores
Ano
Efetivos do GDF
Comissionados sem vínculo
efetivo
Requisitados de órgãos do
GDF
Requisitados de órgãos fora
do GDF
Estagiários
Menor Aprendiz/Projeto
Jovem Candango

Total

23.642

2019
34.554

2020
33.453

0

0

107

92

109

121

0

151

115

4

26

23

0

30

28

0

99

0

0

0

99

0

0

0

77

55

0

0

77

55

0

0

0

96

109

0

0

96

109

0

0

0

0

0

0

10.448

0

10.448

0

1.648

1.416

1.865

2.122

9.691

6.672

32.358

23.642

45.562

33.797

123

0

124

0

103

232

30

179

380

411

1.525

1.416

1.741

2.122

9.588

6.440

32.328

23.463

45.182

33.386

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

1.554

1.316

1.865

2.122

9.369

6.373

21.766

84

92

0

0

23

0

7

6

0

0

23

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Terceirizados (FUNAP)
Outros - especificar
Subtotal
(-) Cedidos para outros
órgãos
Total Geral

Fonte: Relatório de Atividades 2019/2020

Dentre as inúmeras ações realizadas, destacam-se:

AÇÕES REALIZADAS EM 2019/2020 (CONTEXTO PRÉ-PANDEMIA)
Criação da Central de Atendimento para realização de, em média, 300 atendimentos presenciais
diários com utilização de alguns canais de comunicação virtuais.
Principais ações da Central de Atendimento:
filtragem de demandas;
atendimento humanizado e de qualidade;
redução do tempo de espera e melhor acomodação ao atendidos e atendentes;
tranquilidade e segurança, preservando as unidades de análise e instrução de processos
mais restritos;
o solução adequada das demandas, dentre outras.
o
o
o
o

Realização de fóruns com os gestores das escolas públicas nas Coordenações Regionais de Ensino.
Acompanhamento direto às unidades reginais de gestão de Pessoas – UNIGEPs:
o

o

Programa Educação sem Carência;
Fóruns periódicos, palestras e reuniões.

Realização de projetos de apoio e desenvolvimento dos servidores;
Formação para acolhimento de novos servidores, entre outros
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Realização de ações destinadas à propiciar o início do ano letivo sem carências de professores em sala
de aula.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (CONTEXTO DA PANDEMIA)
Manutenção do atendimento ao público, de modo remoto, com eficiência e os canais de atendimento
ainda mais ágeis.
Envio de comunicados e orientações permanentes quanto a:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Suspensão das atividades educacionais;
Teletrabalho;
Atuação dos estagiários;
Medidas de enfrentamento da pandemia do Novo Coronavirus;
Recadastramento dos servidores;
Atuação dos profissionais das unidades escolares, inclusive dos AGEs – Vigilantes;
Suspensão do benefício de auxílio transporte e dos adicionais noturno, insalubridade e
periculosidade aos servidores;
Atendimento psicológico on-line;
Vacinação contra gripe para os professores;
Orientações para o caso de servidores do grupo de risco da COVID – 19;
Retorno dos Coordenadores Pedagógicos Locais para sua atuação na Educação Integral.

Foram disponibilizadas, na página oficial da SEEDF, orientações em forma de “Perguntas Frequentes”
Orientações permanentes quanto a:
o
o
o
o
o
o

Registros nas folhas de frequência e nos relatórios de atividades;
Movimentações de Servidores sem ser presencial;
Posse dos 821 professores nomeados;
Acompanhamento e pagamento dos professores substitutos;
Implementação de solicitação de benefícios por meio virtual;
Registro de frequência dos servidores das unidades escolares, entre outros.

Realização de Plantão de Atendimento por meio de WhatsApp business, endereço eletrônico e do
canal “SUGEP RESPONDE”: http://www.educacao.df.gov.br/teletrabalho-sugep/
Criação dos seguintes documentos informativos:

o
o
o
o

Cartilha de Orientações para Servidores Ingressantes;
Plano de Gestão de Pessoas com Orientações para os profissionais em exercício
nas Unidades Escolares durante o cenário de Pandemia e atividades não presencias;
Orientações para os Gestores de Acolhimento aos Servidores;
Orientações e Práticas a serem evitadas nas UEs por facilitarem o contágio da
COVID-19

Realização de vídeos gravados e vídeos interativo, disponibilizados nos canais da SEEDF,
vídeos com orientações e vídeos “on-line” com a participação de mais de 600 pessoas;
Realização de procedimentos eletrônicos de posse em cargos efetivos e comissionados;
Posse dos 821 professores nomeados em março de 2020;
Estabelecimento da forma híbrida de trabalho: escalonamento de atividade presencial e
teletrabalho;
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AÇÕES PREVISTA PARA 2020 (CONTEXTO PÓS PANDEMIA)
As seguintes ações demandam especial atenção em vista de suas especificidades e
condições de alerta atual:
o

o

o

o

Atingido a quantidade total de horas autorizadas para contratação de Professores
Substitutos para o ano de 2020, o que demanda a ampliação da quantidade de
horas autorizadas para 600 mil horas. Solicitação encontra-se em tramitação.
Necessidade de ajuste da modulação de professores em decorrência do momento
pandêmico, o que implica a redistribuição de profissionais de oferta/atendimento
que não estiver sendo realizado para suprimento de carências em outras
atividades;
Possível inclusão de novos estudantes e/ou evasão escolar em localidades
específicas impacta(m) diretamente na quantidade de professores, o que pode
resultar em devolução e remanejamento de servidores.
Quantitativo de servidores das áreas intermediária e centrais que se declararam
do “grupo de risco” ou que convivem com alguém desse grupo demonstra cenário
de possível absenteísmo, situação que pode resultar em número menor de
profissionais trabalhando presencialmente.

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
A Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação – EAPE,
compete definir, elaborar, implantar, implementar e acompanhar políticas, diretrizes e
orientações relacionadas à formação continuada dos profissionais da Educação.
Dentre as diversas ações realizadas, destacam-se:

AÇÕES REALIZADAS EM 2019/2020 (CONTEXTO PRÉ e PANDEMIA)
Viabilização do cumprimento do calendário anual da EAPE;
Planejamento e elaboração de cursos (projeto Atitude) em parceria com a Subsecretaria
de Educação Básica – SUBEB (Pró BNCC – Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos
Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Coordenações Propositivas) e
com parceiros externos, tais como: MPDFT, Instituto Auschwitz, IBGE, Detran DF, CEB,
DNIT, Instituto Geológico Federal, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Saúde
do DF;
Continuidade na elaboração das propostas de curso nos polos de oferta (Eape e CREs);
Continuidade na formação de formadores para o uso de ferramentas e recursos do Google,
de Recursos Educacionais Abertos e da Plataforma Moodle;
Continuidade da produção, revisão e leitura crítica do material didático para o 5o ano, o 9°
ano, a 1a e a 3a séries do ensino médio;
Acompanhamento do trabalho da comissão responsável por elaborar minuta do
Referencial de Saberes e Práticas da Formação Continuada;
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Atualização da portaria de regulamentação da Revista Com Censo: Estudos Educacionais
do Distrito Federal para integrá-la à estrutura funcional da Eape, convocar comitê gestor
para deliberação de assuntos referentes a novos projetos do periódico no quadro da Eape;
Continuidade da produção e publicação da Revista Com Censo - Edições no 22 de
agosto/2020 com o tema central A educação no contexto da pandemia do Covid-19:
Impactos nas políticas públicas, na gestão e no cotidiano escolar e Dossiê temático:
Jornadas do patrimônio: Patrimônio cultural e a Educação Patrimonial na nova
normalidade; e no 23 de novembro/2020 com o tema central Projeto de Vida - O Novo
Ensino Médio e Dossiê temático: 60 anos da ETESB
Continuidade da produção da Revista InFormação Continuada, que inclui o catálogo de
cursos da Eape e divulgação de demais ações da equipe gestora;
Andamento das ações de afastamento remunerado para estudos em nível de
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado;
Processo de concessão de bolsas de graduação, pós-graduação e idiomas, conforme
convênio estabelecido entre a SEEDF e instituições de ensino superior;
Realização de reuniões técnicas para a organização da formação de formadores da EAPE
para utilização dos vídeos da Turma da Mônica sobre violência de gênero, envolvendo a
DIOP/EAPE, a GOET/EAPE e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP DF);
Realização de reuniões técnicas com o Grupo de Trabalho Projeto de Vida para a criação
do curso Projeto de Vida - Educar para o Século XXI, coordenado pela GOET/EAPE e SUBEB;
Continuidade do desenvolvimento e da implementação do Sistema de Gestão
Administrativa e Pedagógica da EAPE (SIGEAPE). Inclusão das propostas de cursos no
SIGEAPE;
Planejamento e oferta do curso Coordenações Pedagógicas Propositivas para
coordenadores intermediários e locais, em parceria com a SUBEB, SUPLAV, SUBIN e
SINOVA;
Realização de reuniões com a Gerência de Fomento à Atividade Científica e Tecnológica
Educacional (GEFO), vinculada à Diretoria de Programas e Projetos Educacionais (DIPROJ)
da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), para elaborar formações continuadas aos
professores que participam e/ou participaram das atividades previstas no âmbito do
Projeto Conexão Científica;
Continuidade das cooperações técnicas (Instituto UNIPAZ);
Continuidade da Participação de formadores da Eape em Grupos de trabalho: Grupo de
Trabalho Práticas Integrativas de Saúde na Escola; Grupo de Trabalho Projeto de Vida para
elaboração de diretrizes e da nova disciplina Projeto de Vida para o Ensino Médio;
Continuidade na realização de visitas de divulgação das ações de formação continuada
pelos formadores e gestores da EAPE às Coordenações Regionais de Ensino;
Continuidade na realização de cooperação técnica com o Centro de Atendimento aos
Surdos (CAS) para desenvolvimento de instrumentos de acessibilidade do SIGEAPE;
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Continuidade na criação, produção e apresentação de programas para serem veiculados
na TV Justiça, Rede Gênesis e TV União, e disponibilizados nos canais Escola em CASA DF e
no canal da EAPE no youtube;
Continuidade na produção de atividades/aulas (todos os componentes curriculares da
etapa anos finais do ensino fundamental) para alimentação da plataforma Google a ser
disponibilizada aos estudantes durante o período de isolamento social;
Consolidação da parceria os Centros de Referência em Tecnologia Educacional de todas as
Unidades de Educação Básica (Uniebs) para tratar de questões logísticas e de adaptação
das aulas e atividades produzidas para a plataforma Google;
Continuidade na produção de atividades para a plataforma Escola em Casa DF e de
atividades/aulas (todos os componentes curriculares do ensino médio e dos anos finais do
ensino fundamental) para alimentação da plataforma Google (Moodle ou outra) a ser
disponibilizada aos estudantes durante o período de isolamento social;
Continuidade da Oficina Videoaulas – Aperte o Play, Professor(a)!, com objetivo de
instrumentalizar os professores da SEEDF para o uso da linguagem audiovisual na
elaboração das aulas à distância no período de pandemia, podendo aplicar esse
conhecimento em contextos educativos presenciais ou híbridos, a fim de favorecer as
aprendizagens dos estudantes;
Continuidade dos convênios de estágio junto às instituições de ensino superior, para a
recepção de estagiários de forma remota e orientações às Coordenações Regionais de
Ensino para a recepção deles, em função dos convênios de estágio supervisionado;
Continuidade do projeto EAPE ao Vivo – Produção de lives para a formação continuada;
Continuidade ma Instalação de circuito de dados MPLS de 64Mbps, em parceria com a
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC;
Continuidade da reforma das instalações elétricas e das caixas d’água, além de aquisições
de equipamentos para a EAPE.

AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (CONTEXTO PRÉ-PANDEMIA)
Oferta dos cursos com início previsto para 10 de agosto de 2020;
Ações de formação pautadas pelo Referencial de Saberes e Práticas (Anexar ordem de
serviço publicada em janeiro e novo pedido de publicação feito na semana passada);
Fortalecimento do Programa Aprender Sem Parar:
o
o

Aprender Sem Parar - Integração à Carreira Magistério com duração durante todo
o estágio probatório para os novos 821 professores;
Aprender Sem Parar - Carreira Assistência;

Consolidação do processo de descentralização da Eape;
Implantação do estúdio e das ilhas de gravação, edição e transmissão;
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Produção da revista eletrônica InFormação Continuada, como legado dos programas
produzidos para a TV Justiça;
Mestrado profissional para professores de Educação Física (projeto com a UnB);
Consolidação dos projetos EAPE ao Vivo e Estação EAPE.
Instituição de grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de criação de um curso
superior de formação de docentes na área de pedagogia, nos moldes de uma universidade
corporativa vinculada à SEEDF;
Expansão de acervo e espaços de convivência da biblioteca da EAPE, sobretudo na esfera
digital;
Ancoramento da Revista Com Censo na EAPE, unificando deste modo os esforços da SEEDF
no sentido de consolidar um periódico científico no meio acadêmico na área de Ensino e
Educação;
Formalização de grupos de pesquisa da SEEDF junto aos órgãos distritais e nacionais de
fomento à pesquisa, com o intuito de captar recursos a serem destinados ao
desenvolvimento de atividades de natureza científica;
Reforço das parcerias e intercâmbios institucionais da EAPE, em particular com
universidades nacionais e estrangeiras;
Instituição de conferência anual destinada aos egressos de afastamento remunerado, a fim
de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos com o suporte da SEEDF;
Aumento da acessibilidade do o conteúdo disponibilizado pela EAPE em seus diferentes
canais de comunicação, especialmente em relação ao alfabeto de libras;
Estudo das alternativas para revitalização e adequação dos espaços físicos da EAPE,
principalmente com o objetivo de estimular a utilização de seus espaços comuns por parte
dos servidores da SEEDF (após o término da pandemia);
Implementação e gestão do projeto Visitador Escolar, que busca contribuir para o combate
da evasão escolar no âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal;
Promover capacitação voltada para os gestores escolares e garantir que suas ações
contribuam para o fortalecimento de uma gestão democrática, responsável e
transparente, promovendo a alocação adequada dos recursos financeiros oriundos do GDF
e do Governo Federal e as suas respectivas rotinas de prestação de contas.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS PEDAGÓGICAS E DE GESTÃO
A Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão - SINOVA é unidade
orgânica responsável pelo encaminhamento de ações referentes às áreas de
RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEEDF 1º/2020

42

desenvolvimento e manutenção de sistemas corporativos, segurança e suporte para a
rede corporativa, governança e gestão de projetos de Tecnologia da Informação, além de
abrigar as áreas de inovação e tecnologia para o ensino público e de coleta e tratamento
dos dados do Censo Escolar.
A Pasta atua para atender as metas propostas pelo Plano Distrital de Educação 2015-2024
e, principalmente, propiciar a efetivação das estratégias descritas no referido
documento, quais sejam:
o
o

o

2.55 – Assegurar processo de modernização tecnológica nas unidades escolares, no
que se refere a sua infraestrutura, equipamentos e proposta pedagógica.
7.2 – Universalizar, até o segundo ano de vigência deste Plano, o acesso à rede
mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final
da década, a relação computador-aluno nas escolas da rede pública de educação
básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação.
16.6 – Disponibilizar portal eletrônico, em colaboração com o Ministério da
Educação, para subsidiar a atuação dos profissionais da educação básica,
disponibilizando, gratuitamente, materiais didáticos e pedagógicos suplementares,
inclusive aqueles com formato acessível.

Deste modo, as principais ações em curso durante o ano de 2020 visam alcançar
resultados delimitados pelas políticas públicas definidas para a área:
o
o
o
o

Automatização dos processos de gestão escolar
Acesso à conexão com internet
Atualização parque tecnológico de unidades administrativas e escolares
Implementação de políticas de acesso a tecnologias para uso pedagógico

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO DA PRÉ-PANDEMIA)
AÇÃO
Aquisição de computadores
Aquisição de Switch
Aquisição de Licenças de softwares (operacional e pedagógico)
Expansão GDFNet/Internet
Sistema de Acesso e Identificação do Estudante
Aquisição de Estúdio de audiovisual
Painel de BI - Índices - INEP
Intranet
Aquisição de Sistema de Gestão da Educação e do Conhecimento

STATUS
Concluida parcialmente
(13,8% do parque tecnológico renovado)
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Suspensa
Suspensa

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 (NO CONTEXTO DA PANDEMIA)
AÇÃO
Implementação da Plataforma Google Sala de Aula – Escola em
Casa

STATUS
Concluída parcialmente
Vigência: 05/04/2020 a 03/08/2020
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Aquisição de Aplicativo Móvel para concessão de acesso à Plataforma
Google Sala de Aula - Escola em Casa
Contratação de empresa de telefonia para oferta de pacote de dados de
internet para acesso patrocinado pelo Estado à Plataforma google Sala
de Aula - Escola em Casa DF
Contratação de empresa especializada na produção de 90 (noventa)
horas de vídeo adequado para apresentação em TV, redes sociais e
outros canais de veiculação.
Adaptação de sistemas de gestão educacional (i-Educar) e de gestão de
pessoal (SIGEP) para recebimento de dados sobre infectados com
COVID-19 e/ou atividades de monitoramento.
1) implantação de formulário dinâmico para retorno às atividades
presenciais (check list para verificação da quantidade de máscaras,
ambiente de higienização, teste de COVID para profissionais da
educação)
Aquisição de equipamentos de reprodução de documentos
(impressoras/duplicadores)
Apoio técnico processo de aquisição de equipamentos para
acompanhamento da saúde escolar (câmeras com medição térmica)
Implementação da Plataforma Google Sala de Aula - Escola em Casa

Concluída parcialmente
Vigência: 20/07/2020 a 10/10/2020
Em andamento

Concluída
Vigência: 22/05/2020 a 21/11/2020
Em andamento

Em andamento
Em andamento
Concluída parcialmente
Vigência: 05/04/2020 a 03/08/2020
Concluída parcialmente
Vigência: 20/07/2020 a 10/10/2020

Aquisição de Aplicativo Móvel para concessão de acesso à Plataforma
Google Sala de Aula - Escola em Casa
Contratação de empresa de telefonia para oferta de pacote de dados de Em andamento
internet para acesso patrocinado pelo Estado à Plataforma google Sala
de Aula - Escola em Casa DF
Contratação de empresa especializada na produção de 90 (noventa) Concluída
horas de vídeo adequado para apresentação em TV, redes sociais e Vigência: 22/05/2020 a 21/11/2020
outros canais de veiculação.
Adaptação de sistemas de gestão educacional (i-Educar) e de gestão de Em andamento
pessoal (SIGEP) para recebimento de dados sobre infectados com
COVID-19 e/ou atividades de monitoramento.
1) implantação de formulário dinâmico para retorno às atividades
presenciais (check list para verificação da quantidade de máscaras,
ambiente de higienização, teste de COVID para profissionais da
educação)
Aquisição de equipamentos de reprodução de documentos Em andamento
(impressoras/duplicadores)
Apoio técnico processo de aquisição de equipamentos para acompanhamento
Em andamento
da saúde escolar (câmeras com medição térmica)

PRINCIPAIS AÇÕES PREVISTA (NO CONTEXTO PÓS PANDEMIA)
AÇÃO
Manutenção, ajustes e suporte da Plataforma Google Sala de Aula - Escola em
Casa
Diagnóstico equipamentos de parque tecnológico/ aquisição de ativos de rede
para expansão do sinal de internet nas unidades escolares - Registro online de
aulas

STATUS
Em andamento
A iniciar
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Adaptação de sistemas de gestão educacional (i-Educar) e de gestão de pessoal
(SIGEP) para recebimento de dados sobre infectados com COVID-19 e/ou
atividades de monitoramento.
implantação de módulo de gestão de insumos no sistema i-Educar (papel,
impressora, tonner, manutenção de impressora)
implantação de formulário dinâmico para monitoramento de atividades
pedagógicas (check list para verificação ausência de acesso à plataforma Google,
rendimento de estudantes que acessam)
Implementação do Programa de Contraturno Digital

A iniciar
A iniciar
A iniciar
A iniciar

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
A Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, unidade orgânica de comando e
supervisão, compete supervisionar, acompanhar, avaliar e promover, no âmbito da
Secretaria, o controle e a execução das atividades de gestão da administração
referentes aos recursos organizacionais, materiais e patrimoniais.
A Dotação Orçamentária consignada pela Lei Orçamentária nº 6.482, de 09 de janeiro
de 2020 (LOA 2020), inicialmente encontrava-se insuficiente para esta Secretaria arcar
com as despesas/obrigações assumidas por esta Pasta para o exercício de 2020;
Esta situação foi fortemente agravada pela condição pandêmica atual e, sobretudo,
por não ter ainda ocorrido nenhuma suplementação do orçamento por parte da
Secretaria de Economia para fazer face às despesas afetas.
Desse modo, todos os inúmeros gastos efetuados por esta Secretaria em face ao
combate/enfrentamento ao COVID-19 foram realizados por meio de reprogramação
das dotações orçamentárias inicialmente consignadas pela LOA 2020, priorizando as
despesas imediatas de caráter obrigatório.
Com isso, no momento, as possibilidades de indicação de fonte de cancelamento para
atender às reprogramações necessárias a fim de arcar com as despesas desta
Secretaria encontram-se esgotadas.
Não obstante, há que se registrar que, por força da atual situação de enfrentamento à
pandemia, a Secretaria de Estado de Economia do DF – SEEC cancelou o montante
de R$ 21.771.802,00 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e um mil oitocentos e
dois reais) do orçamento desta Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE para
cobrir despesas da Polícia Civil do DF – PCDF, da Secretaria de Estado de Saúde do DF
– SES, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF – SEDES, da Secretaria
de Estado de Segurança do DF – SSP, da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e da
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Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB, conforme Notas de
Créditos Adicionais 2020NA00065, 2020NA00131, 2020NA00135, 2020NA00137,
2020NA00139, 2020NA00162 e 2020NA00196, conforme detalhamento a seguir:

NOTA
DE
CRÉDITO
ADICIONAL
2020NA00065

Nº DOC.
SEI

OBJETO
ATENDIDO

PROGRAMA DE TRABALHO
CANCELADO

43236556

Folha de
Pessoal
- PCDF

2020NA00131

43236570

DEA - SES

2020NA00135

43236593

covid
- SEDES

2020NA00137

43236611

SSP

2020NA00139

43236632

2020NA00162

43236668

Folha de
Pessoal
- PMDF
FUNAB

2020NA00196

43236697

SEDES

12.122.8221.8502.0036
ADMINISTRAÇÃO
DE
PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
GERAL
12.122.8221.8517.0036
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
12.122.8221.8517.0036
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
12.122.8221.8517.0036
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
12.122.8221.8517.0036
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
12.122.8221.8517.0036
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
12.365.6221.4976.9535
TRANSPORTE DE ALUNOSEDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉESCOLA
12.367.6221.4976.9537
TRANSPORTE DE ALUNOSUNIDADES DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

NATUREZA
DE
DESPESA
CANCELADA
319011

VALOR

339037

R$ 1.104.227,00

339030
339037
339039
339039

R$ 2.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.407.575,00

339030

R$ 510.000,00

339039

R$ 250.000,00

339039

R$ 3.000.000,00

339039

R$ 3.000.000,00

TOTAL

R$ 2.500.000,00

R$ 21.771.802,00

Em razão das necessidades de ajuste emergenciais decorrentes do momento
pandêmico, destaca-se a seguir a relação das despesas extras e valores que têm sido
realizados por esta Secretaria em face ao combate/enfrentamento ao COVID-19:
AÇÃO
Bolsa Alimentação
Escolar

DETALHAMENTO
 Processos SEI
90 (contrato);

nos 00080-00055523/2020-57 (benefício)

e 00080-00055149/2020-

 Foram informados (37240040), empenhados (37248361) e pagos (37307072) R$
7.289.907,30 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil novecentos e sete reais e trinta
centavos)referentes ao primeiro repasse;
 Foram informados (38793355), empenhados (38800372) e pagos (38880902) R$
8.983.082,88 (oito milhões, novecentos e oitenta e três mil oitenta e dois reais e oitenta e
oito centavos) referentes ao segundo repasse;
 Foram informados (39931328), empenhados (39938094) e pagos (40186819) R$
9.039.853,60 (nove milhões, trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta
centavos)referentes ao terceiro repasse;
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 Foram informados (41397139), empenhados (41406772) e pagos (41773270) R$
9.491.846,28 (nove milhões, quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e seis
reais e vinte e oito centavos)referentes ao quarto repasse;
 Foram informados (37251997) e empenhados (37253816, 40033472) R$ 1.771.200,00 (um
milhão, setecentos e setenta e um mil e duzentos reais)referentes à formalização do
Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2020 (37269473) entre esta Secretaria e o Banco
de Brasília S/A – BRB. O valor total efetivamente pago foi de R$ 1.538.772,68 (um milhão,
quinhentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).
 Processos SEI
71 (contrato);

nos 00080-00136136/2020-11 (benefício)

e 00080-00126951/2020-

 Foram informados (44079212), empenhados (44085460) e pagos (44135749) R$
17.966.165,76 (dezessete milhões, novecentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e
cinco reais e setenta e seis centavos)referentes ao quinto e sexto repasse;
 Foram informados (43774861) e empenhados (43999081) R$ 2.656.800,00 (dois milhões,
seiscentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais)referentes à formalização do Contrato
de Prestação de Serviços nº 58/2020 (44154478) entre esta Secretaria e o Banco de Brasília
S/A – BRB.
Bolsa
Alimentação
Escolar – Creche

 Processos

SEI

nos 00080-00058329/2020-23 (benefício)

e 00080-00056832/2020-

44 (contrato);

 Foram informados (37625878), empenhados (37671985) e pagos (37728932) R$
1.328.040,00 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil quarenta reais)referentes ao primeiro
repasse;

 Foram informados (38599692), empenhados (38611396) e pagos (38733129) R$

3.126.060,00 (três milhões, cento e vinte e seis mil sessenta reais)referentes ao segundo
repasse;

 Foram informados (40400029), empenhados (40406941) e pagos (40649794) R$
3.039.600,00 (três milhões, trinta e nove mil e seiscentos reais)referentes ao terceiro repasse;

 Foram informados (37626232) e empenhados (37665805) R$ 546.267,12 (quinhentos e

quarenta e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos)referentes à
formalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 22/2020 (37676731) entre esta
Secretaria e o Banco de Brasília S/A – BRB.

 Processos

SEI

nos 00080-00136410/2020-51 (benefício)

e 00080-00120646/2020-

76 (contrato);

 Foram informados (44066731), empenhados (44085483) e pagos (44134586) R$

6.806.100,00 (seis milhões, oitocentos e seis mil e cem reais)referentes ao quarto e quinto
repasse;

 Foram informados (44010717) e empenhados (44012914) R$ 1.007.034,35 (um milhão, sete mil
trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)referentes à formalização do Contrato de
Prestação de Serviços nº 56/2020 (44153486) entre esta Secretaria e o Banco de Brasília S/A –
BRB.

Aquisição de
Máscaras de
tecido para
oferta aos
estudantes,
professores e
servidores

Contratação de
empresa

 Processo SEI nº 00080-00073561/2020-91;
 Foram informados (39568805) R$ 10.401.534,00 (dez milhões, quatrocentos e um mil
quinhentos e trinta e quatro reais)para fazer face à aquisição. No entanto, no decorrer
da instrução processual, o valor atualizado da pretensa aquisição seria de R$
4.207.282,02 (quatro milhões, duzentos e sete mil duzentos e oitenta e dois reais e dois
centavos)(40764631). Apesar disso, houve a desistência na celebração dos
respectivos contratos que visavam a aquisição das máscaras em epígrafe, conforme
Memorando Nº 94/2020 - SEE/SIAE (43775119), não havendo, portanto a realização do
gasto.
 Processo SEI nº 00080-00067982/2020-83;
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especializada em
produção de
vídeo aulas e/ou
programas
educacionais com
acessibilidade

Aquisição
e
implementação de
aplicativo
móvel
nativo com sistema
operacional
Android e iOS

Contratação de
serviço de
internet móvel
(tecnologias 3G e
4G),

Ampliação de salas
de aula nas
unidades escolares
através do sistema
construtivo
modular

 Foram informados (39719992) R$ 1.053.000,00 (um milhão cinquenta e três mil reais)
para fazer face à contratação. No entanto, no decorrer da instrução processual, o valor
autorizado (40559841) e empenhado (40576566) foi de R$ 947.700,00 (novecentos e
quarenta e sete mil e setecentos reais) referentes à formalização do Contrato de
Prestação de Serviços nº 27/2020 (40605428) entre esta Secretaria e a empresa ALAR
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
LTDA.




Aquisição e implementação de aplicativo móvel nativo com sistema operacional
Android e iOS para que estudantes e professores de todas as etapas e modalidades
da Rede de Educação Distrital possam, a partir de qualquer dispositivo móvel, acessar
a plataforma "Escola em Casa DF"

o

Processo SEI nº 00080-00076847/2020-29;

o

Foram informados (41351786) e empenhados (42225675) R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) referentes à formalização do
Contrato de Prestação de Serviços nº 54/2020 (43649363) entre esta
Secretaria e a FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS - FINATEC.

Contratação de serviço de internet móvel (tecnologias 3G e 4G), no modelo de acesso
patrocinado, com processamento de cobrança reversa referente ao consumo de
dados efetuado individualmente por todos os estudantes e educadores efetivos e
temporários, de todas as etapas e modalidades de ensino da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal

o

Processo SEI nº 00080-00071291/2020-84;

o

Estima-se que o gasto para o presente exercício seja de R$
48.669.367,50 (quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e nove mil
trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos);

o

Foi informado, por meio da Disponibilidade Orçamentária n.º 1661/2020
- SEE/SUAG/DICOF (43544115), o valor de R$ 9.733.873,50 (nove milhões,
setecentos e trinta e três mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta
centavos) suficiente para cobrir as despesas pelo período de 1 (um) mês;

o

Considerando a insuficiência de créditos orçamentários para fazer face à
pretensa contratação até o final do exercício, foi aberto processo
de solicitação de suplementação orçamentária no valor de R$
38.935.494,00 (trinta e oito milhões, novecentos e trinta e cinco mil
quatrocentos e noventa e quatro reais), sem indicação de fonte de
cancelamento 00080-00137281/2020-19;

 Processo SEI nº 00080-00035517/2020-83;
 Estima-se que o gasto para o presente exercício seja de R$ 37.500.000,00 (trinta e sete
milhões quinhentos mil reais);
 Processo de solicitação de suplementação 00080-00084091/2020-91;
 Considerando a necessidade de distanciamento social, entende-se que a construção de
novas salas de aula faz-se necessária para a criação de novas turmas e
consequentemente a diminuição do número de alunos por turma. Sendo, portanto, uma
despesa necessária ao enfrentamento/combate ao COVID-19;
 Atualmente, aguarda-se a realização dos procedimentos licitatórios no âmbito da
NOVACAP.

Suplementação da
segunda parcela do
Programa de
Descentralização

 Foram realizadas alterações orçamentárias a fim de suplementar o Programa de
Trabalho 12.122.6221.9068.0001 (*)TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-SE-DISTRITO FEDERAL para atender
à segunda parcela do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira RELATÓRIO DE GESTÃO DA SEEDF 1º/2020
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Administrava e
Financeira PDAF/2020

PDAF/2020, de modo à garantir recursos para serem utilizados diretamente pelas
Unidades Executoras, Locais e Regionais, em processos imediatos de aquisições de
materiais, insumos e equipamentos necessários para a implementação e
operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais presenciais,
em observância aos protocolos e medidas de segurança estabelecidos no Art. 5º e no
Anexo Único do Decreto nº 40.939, de 02 de julho de 2020.

 Processos de solicitação de suplementação 00080-00114271/2020-13 , 0008000124339/2020-64 e 00080-00126990/2020-79 (00080-00074853/2020-41);
 Valor total remanejado = R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais).

Apresentamos, ainda, estudo pormenorizado das principais despesas desta Secretaria,
principalmente com relação às despesas de caráter continuado.
Considerando que as despesas que sofreram maiores alterações em suas execuções
foram o Transporte Escolar e a Alimentação Escolar, nestes casos é apresentado
também um estudo comparativo da execução do exercício de 2019.
TRANSPORTE ESCOLAR 2019
2019
Fonte

TOTAL EMPENHADO 2019

100
R$ 71.145.207,57
103
R$ 58.317.870,00
146
R$ 2.423.806,65
TOTAL
R$ 131.886.884,22
TOTAL GASTO EM 2019
MÉDIA MENSAL

TOTAL LIQUIDADO
2019
referente a empenho 2019
R$ 55.949.456,68
R$ 54.368.556,28
R$ 1.389.734,00
R$ 111.707.746,96
R$ 129.048.020,60
R$ 10.754.001,72

TOTAL LIQUIDADO
2020
referente a empenho 2019
R$ 12.532.826,63
R$ 3.827.607,89
R$ 979.839,12
R$ 17.340.273,64

TRANSPORTE ESCOLAR 2020
2020
Fonte

TOTAL EMPENHADO 2020

100
R$ 473.037,79
103
R$ 11.302.526,32
146
R$ 0,00
TOTAL
R$ 11.775.564,11
TOTAL GASTO EM 2020

TOTAL LIQUIDADO
2020
até 15/07/2020
R$ 473.037,79
R$ 10.760.542,20
R$ 0,00
R$ 11.233.579,99
R$ 11.233.579,99

TOTAL LIQUIDADO
2021
referente a empenho 2020
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
R$ 0,00

O Decreto nº 40.385, de 13 de janeiro de 2020, transferiu à Sociedade de Transporte
Coletivo de Brasília – TCB a gestão e a operação do Serviço de Transporte Escolar –
STCE do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF;
A Portaria Conjunta nº 02, de 29 de janeiro de 2020, publicada no DODF nº 23 de
03/02/2020, descentralizou R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) do
orçamento desta SEE à TCB. C
Em razão da suspensão das aulas presenciais desde meados de março, dos R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) descentralizados até o momento,
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apenas R$ 5.628.514,81 (cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e
quatorze reais e oitenta e um centavos) foram efetivamente pagos às empresas
contratadas pela TCB, conforme Planilha apresentada pela Gerência de Transporte
Escolar – GTESC (40476293), restando um saldo de R$ 44.371.485,19 (quarenta e quatro
milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove
centavos).
Nesta esteira, considerando a média mensal de gastos verificada em 2019 (R$
10.754.001,72), considerando que as aulas retornem em 08/09/2020 em sua totalidade
(todas as modalidades), o valor estimado de gasto até dezembro/2020 seria de R$
43.016.006,87 (quarenta e três milhões, dezesseis mil seis reais e oitenta e sete
centavos).
Desta maneira, o valor descentralizado à TCB seria suficiente para cobrir todas as
despesas com transporte escolar até o final do exercício. No entanto, ainda
existem contratos que sob gestão da SEEDF e a TCB, por meio do processo SEI
nº 00095-00000561/2020-02, solicitou nova descentralização de recursos, no valor
de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais) para fazer face à abertura de
licitação para as novas.
Em razão da inexecução da prestação dos serviços de transporte escolar, a dotação
orçamentária inicialmente consignada pela LOA 2020 nesses programas foi
remanejada para cobrir outras despesas afetas ao combate e enfrentamento ao
COVID-19, tais como:
o
o
o
o

Bolsa Alimentação Escolar;
Bolsa Alimentação Escolar Creche
Ampliação de salas de aula nas unidades escolares através do sistema
construtivo modular;
Repasse da segunda parcela do Programa de Descentralização Administrava e
Financeira - PDAF/2020.

Destaca-se, por fim, que a situação pandêmica ocasionou o aumento de gastos com
Alimentação Escolar, de cerca de 70%, comparativamente à execução de 2019, em
virtude dos Programas "Bolsa Alimentação Escolar" e "Bolsa Alimentação Escolar
Creche", consoante pode ser observado nos quantitativos abaixo indicados:
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2019
2019
Fonte

TOTAL EMPENHADO 2019

100
R$ 41.372.870,20
140/340
R$ 45.797.395,56
TOTAL
R$ 87.170.265,76
TOTAL GASTO EM 2019
MÉDIA MENSAL

TOTAL LIQUIDADO
2019
referente a empenho 2019
R$ 39.754.126,80
R$ 42.156.043,58
R$ 81.910.170,38
R$ 85.277.656,64
R$ 7.106.471,39

TOTAL LIQUIDADO
2020
referente a empenho 2019
R$ 1.216.267,51
R$ 2.151.218,75
R$ 3.367.486,26

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2020
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2020
Fonte

TOTAL EMPENHADO 2020

100
R$ 93.471.520,36
140/340
R$ 27.428.768,95
TOTAL
R$ 120.900.289,31
TOTAL GASTO EM 2020 até 24/07/2020
ESTIMATIVA DE GASTO EM 2020 ATÉ DEZ/2020 *

TOTAL LIQUIDADO
2020
até 24/07/2020
R$ 74.555.478,80
R$ 3.604.435,48
R$ 78.159.914,28
R$ 78.159.914,28
R$ 143.159.914,28

TOTAL LIQUIDADO
2021
referente a empenho 2020
Não se aplica
Não se aplica
R$ 0,00

* Estimativa considerando o gasto mensal de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais)com os Programas "Bolsa
Alimentação Escolar" e "Bolsa Alimentação Escolar Creche".

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Até o presente momento, foram empenhados R$ 438.466.811,23 (quatrocentos e
trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e onze reais e vinte
e três centavos) em face às despesas com a prestação de serviços terceirizados.
Conforme estudos realizados, resta a ser empenhado o montante de R$
165.091.571,98 (cento e sessenta e cinco milhões, noventa e um mil quinhentos e
setenta e um reais e noventa e oito centavos) para cobrir as despesas até
dezembro/2020. No entanto, o valor disponível, no momento, na Natureza de Despesa
339037 é de R$ 16.152.609,25 (dezesseis milhões, cento e cinquenta e dois mil
seiscentos e nove reais e vinte e cinco centavos).
Desde o início da vigência desses contratos até o presente momento, foram
empenhados R$ 438.466.811,23 (quatrocentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e
sessenta e seis mil oitocentos e onze reais e vinte e três centavos) para a prestação de
serviços terceirizados. Resta a ser empenhado o montante de R$ 165.091.571,98 (cento
e sessenta e cinco milhões, noventa e um mil quinhentos e setenta e um reais e noventa
e oito centavos) para cobrir as despesas até dezembro/2020. No entanto o valor
disponível, no momento, na Natureza de Despesa 339037 é de R$ 16.152.609,25
(dezesseis milhões, cento e cinquenta e dois mil seiscentos e nove reais e vinte e cinco
centavos).
A seguir serão indicadas algumas situações específicas durante o momento da
pandemia da Covid-19:

SITUAÇÕES ESPECÍFICAS (CONTEXTO PRÉ E PANDEMIA)
Redução de custos com abastecimento e manutenção dos carros próprios com a
implementação do TaxiGov;
Muitos pedidos de Prorrogação por parte dos fornecedores;
Pedidos de Realinhamento de valores para NE; (Negados pelo Ordenador de Despesas)
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Dificuldades em comunicação com fornecedores, em razão do home office;
Recebimento, armazenamento e distribuição para as unidades escolares de bens
adquiridos ou doados para SEE;
Recolhimento de diversos bens inservíveis em todas as regionais de ensino, totalizando
mais de 9.000 (nove mil) itens;
Em decorrência da impressão para o atendimento educacional remoto, a demanda
de PAPEL A4 aumentou drasticamente, gerando a necessidade de aquisição de mais
100 mil resmas de papel A4;
A aquisição de álcool em gel não foi aconselhada, desta forma temos em ARP um
saldo de 6.000 frascos;
As máscaras de proteção foram adquiridas por doação: Fábrica Social e BRB;
Redução no consumo de água mineral e de abastecimento de galões, ocasionando
redução de valores gastos;
Distribuição de 400 mil máscaras às unidades escolares. A demanda aproximada é
de, em média um milhão de máscaras.

GARANTIA DE DIREITO À ESCOLARIZAÇÃO
DURANTE E PÓS PANDEMIA
A Secretaria de Estado de Educação, atenta à necessidade da garantia de direitos educacionais,
assumiu o desafio de manter a oferta da educação formal durante o período de suspensão das
aulas presenciais e, agora, planeja ações não apenas para a continuidade da oferta no formato
híbrido, como também propõe ações, de médio a longo prazo, destinadas à redução das
consequências resultantes da adoção de medidas emergenciais de proteção à saúde e à vida
durante o período de pandemia. Para tanto, a seguir, será apresentado um conjunto de ações
que integrarão o programa intitulado Virando o Jogo na Educação.
Virando o Jogo na Educação é um programa pedagógico estruturado para alcançar os
estudantes da SEEDF no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, com o objetivo
de garantir o sucesso escolar por meio de ações capazes de superar barreiras postas ao alcance
dos objetivos de aprendizagem, bem como reduzir as taxas de infrequência e, por conseguinte,
de abandono escolar. O programa possibilitará intervir na trajetória dos estudantes que possam
estar com defasagens de aprendizagens e/ou distorção idade-série, sobretudo, em virtude da
excepcionalidade vivenciada no calendário escolar de 2020 com a suspensão das aulas
presenciais nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
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O Programa Virando o Jogo na Educação potencializa a promoção de estratégias para
ressignificar os caminhos para a promoção das aprendizagens nesse momento de pandemia e
no pós pandemia por meio da implementação de propostas, de acordo com a área de atuação
de cada área da SEE, que atendam aos interesses dos estudantes e às suas necessidades
pedagógicas, considerando o contexto local e suas possibilidades de oferta. As atividades
previstas nos Projetos poderão ser desenvolvidas como atividades complementares podendo
constar na carga horária da parte flexível da matriz curricular, quando couber.
O desenho do Programa Virando o Jogo na Educação foi criado a partir de evidências sobre o
impacto da suspensão das aulas presenciais e da implementação do ensino remoto e híbrido
como alternativa.
Em pesquisa recente realizada pela McKinsey & Company, nos Estados Unidos, identificou-se
que, com ensino remoto de média qualidade, o estudante continua a progredir, mas de forma
mais lenta quando comparado com um estudante com aulas presenciais e há uma estagnação
no processo de aprendizagem; enquanto que os estudantes que não estão recebendo instrução
alguma têm perdas significativas em relação às conquistas de aprendizagem que obtiveram. Os
retrocessos de aprendizagem são maiores quanto maior for o tempo de inatividade das escolas,
que é o caso do cenário epidemiológico.
Diante do desafio de implementar estratégias que amenizem os impactos pedagógicos
provocados pelo fechamento das escolas e a suspensão das aulas presenciais, o programa
Virando o Jogo na Educação apresenta a proposta de qualificar a oferta da escolarização durante
e após a pandemia. Nesse viés, o Programa visa também ampliar os espaços educativos da
cidade, fomentando o esporte e a cultura como vetores de engajamento dos jovens, de forma
a contribuir na sua carreira acadêmica e na apropriação de diferentes espaços da cidade com
vistas ao exercício pleno da cidadania, por meio da utilização de parte da carga horária dos
Itinerários Formativos, assim como o contraturno escolar.
Por fim, será apresentado um breve detalhamento do Programa Virando o Jogo na Educação:

PROGRAMA VIRANDO O JOGO NA EDUCAÇÃO
Objetivos geral e específicos:
o O programa Virando o Jogo na Educação tem como objetivo geral reverter os impactos
negativos no quadro educacional causado pela suspensão das aulas presenciais devido à
pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, tem como objetivos específicos:
o ampliar a oferta de ações voltadas para a recuperação de aprendizagens, a permanência
e o retorno dos estudantes da Educação Básica às atividades pedagógicas;
o promover a busca permanente para reinserção dos estudantes infrequentes;
o desenvolver estratégias específicas de apoio e acompanhamento das aprendizagens;
o ofertar atividades culturais, artísticas, ambientais e esportivas por meio de parcerias com
espaços públicos e privados;
o reduzir os índices de defasagem idade – ano/série;
o melhorar os indicadores de desempenho dos estudantes.
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Público-alvo
O Projeto está voltado, inicialmente, para os estudantes da Educação Básica da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, buscando alternativas e as possibilidades de correção da
defasagem de aprendizagens decorrentes da pandemia, sobretudo, estudantes do Ensino
Médio, da Educação de Jovens e Adultos, dos Anos finais do Ensino Fundamental, por estarem
também em um período de transição do formato de escola, onde a construção do saber tornase cada vez mais papel do estudante, enquanto sujeito ativo do processo. A proposta pretende
ainda, adotar olhar atento aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Metodologia
Inicialmente o Programa irá proporcionar possibilidade de atividades pedagógicas
remotas. Após a pandemia a proposta é ofertar atividades tanto em turno regular quanto no
contraturno de forma a ampliar os tempos e espaços disponíveis para os estudantes da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal. Para tanto, propõe-se que sejam firmadas parceria com
Organizações da Sociedade Civil - OSCs e outros órgãos para a utilização dos espaços públicos
e privados e para a implementação de estratégias de busca ativa e permanente dos estudantes.
A SEEDF firmará ainda parcerias que possam realizar atividades culturais, artísticas, ambientais
e esportivas, assim como alcançar o estudante em situação de infrequência para seu retorno às
atividades escolares.
Quando o programa for implementado em Unidades Escolares de turno parcial, as
atividades propostas serão ofertadas na carga horária regular, no dia estabelecido pela escola,
podendo compor unidades eletivas orientadas ou, até mesmo, trilhas de aprendizagem, com
uma carga horária total de 5 horas por semana. Nesse caso, todos os estudantes da unidade
escolar terão a oportunidade de participar do Virando o Jogo e serão orientados quanto às suas
necessidades pedagógicas e projeto de vida.
Quando o programa for implementado no contraturno, caberá à OSC apresentar em
sua proposta as possibilidades de utilização de espaços públicos e privados para a execução.
Na proposta deverão ser indicadas estimativas de custo de acesso, incluindo transporte,
alimentação e ingresso, quando for o caso. Deve-se priorizar, preferencialmente, locais de fácil
acesso a estudantes e professores, dentro da mesma Região Administrativa onde estejam
inseridas as Unidades Escolares atendidas.
A OSC deverá, em articulação com a SEEDF, realizar a busca permanente dos
estudantes infrequentes ou evadidos para entender a motivação deste fato, oferecer apoio e
caso necessário encaminhá-lo para atendimento especializado. Este serviço será fundamental
para o processo de reinserção dos educandos na jornada acadêmica e será executado por meio
de Edital de Chamamento Público (SUBEB/SUPLAV).
O programa desenvolverá ações pedagógicas voltadas às atividades:
o Artísticas (Artes Visuais, Cênicas, Dança e Música);
o Culturais (Oficinas Literárias, Educação Patrimonial, palestras, exposições etc);
o Práticas corporais e esportivas (jogos cooperativos , jogos populares ,
brincadeiras, práticas corporais, lutas, dentre outros);
o Interventivas para acompanhamento das aprendizagens;
o Preparatórias para Exames Externos (PAS e ENEM); e
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o Recuperação das aprendizagens (1ª série e para egressos).
Pretendemos eleger unidades escolares para a implementação de Projetos Pilotos
que serão a porta de entrada para facilitador a adesão das demais Unidades Escolares que serão
posteriormente estendidas. Além disso, serão oportunidades para avaliação e aperfeiçoamento
das propostas que seguirão sendo implementadas e melhoradas ao londo dos próximos anos e
para a próxima década, buscando alcançar toda a rede e visando colher frutos a médio e longo
prazos.

Infraestrutura
As atividades poderão ser desenvolvidas tanto no turno regular quanto no
contraturno escolar, utilizando o próprio espaço físico da Unidade Escolar, bem como espaços
públicos e privados. Para a utilização dos espaços públicos e privados a OSC parceira deverá
estabelecer um termo de parceria para formalização de uso. Nesse sentido, elencamos
possíveis espaços/parceiros para o desenvolvimento do Projeto: SENAC; SENAI; Bibliotecas;
Escolas Técnicas e Profissionais; Espaços/Equipamentos públicos próximos às UE (quadras
poliesportivas, pistas de skate, praças, Pontos de Encontros Comunitários - PECs, entre outros
disponíveis); Ceu das Artes;Centros Olímpicos; Parques Ecológicos; Museus; Clubes recreativos;
Espaços culturais;dentre outros.

Recursos humanos da SEEDF
Professores das Unidades Escolares; Equipes do nível central e intermediário; Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem (psicólogos escolares e pedagogos); Orientadores
educacionais; Equipe de Atendimento Educacional Especializado (Ensino Especial);
Coordenadores pedagógicos; Supervisores pedagógicos;Gestores das UEs.

Recursos humanos (contratados pelas OSCs)
Coordenador Pedagógico: Licenciados em Educação Física, Pedagogia, Arte e/ou nas
áreas relacionadas aos componentes/unidades curriculares específicos do Ensino Médio;
Professores de Educação Física e Arte: Professor de Educação Física com formação de nível
superior em Educação Física (licenciatura) e; Professor de Arte com formação de nível superior
na área específica da atividade escolhida (licenciatura em artes cênicas, música, artes visuais ou
dança).
Professores para acompanhamento da aprendizagem: Profissionais licenciados nas
áreas específicas dos componentes/unidades curriculares do Ensino Médio.
Monitores: Profissionais com ensino médio completo capacitados a colaborar com o
professor no desenvolvimento das atividades, orientar visitas guiadas, por exemplo,
interpretando trilhas ou orientando trabalhos de reciclagem.
Visitadores comunitários: Serão os agentes da busca permanente dos estudantes.
Sua atribuição será de articulação com as Unidades Escolares, de modo a monitorar a situação
da infrequência e viabilizar, junto aos profissionais da OSC e do serviço de orientação escolar,
seu retorno às atividades escolares, podendo apresentar e indicar estudantes ao Projeto.
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Deverão possuir um fácil acesso à comunidade em que a unidade de ensino está localizada no
território.
Assistente Social: Profissional com formação de nível superior em Serviço Social. Será
disponibilizado um profissional a cada quatro unidades escolares vinculadas ao Projeto.
Psicólogos: Profissional com formação de nível superior em Psicologia. Será
disponibilizado um profissional a cada quatro unidades escolares vinculadas ao Projeto.

Parceria com Organizações da Sociedade Civil - OSCs
Para a execução das atividades, conforme mencionado na metodologia, a SEEDF
contará com as parcerias de OSCs, com vistas à contratação de profissionais e insumos
necessários para o desenvolvimento das seguintes ações:
Contratação de Professores de Educação Física, Arte e acompanhamento da
aprendizagem para desenvolvimento das atividades esportivas, artísticas-culturais e de
aprendizagem, com a carga horária de 40h por semana; visitadores comunitários; monitores;
assistentes sociais e psicólogos; e aquisição de itens de material de consumo, esportivo e
cultural.

Contrapartida da SEEDF
o

o
o
o

Participação dos Orientadores Educacionais na articulação com todos os recursos
humanos vinculados à OSC, para mediar e facilitar o acompanhamento dos estudantes e
retorno às atividades escolares;
Participação de professores da SEEDF nas atividades de recuperação das aprendizagens
e preparatórias para as avaliações de ingresso em instituições de educação superior;
Articulação com outros entes governamentais para viabilização do Projeto; e
Elaboração, realização e conclusão do Chamamento Público para o Termo de
Colaboração com a OSC, bem como análise e aprovação do Termo de Colaboração a ser
formalizado após o resultado final do Chamamento.

Resultados esperados:
o
o
o
o
o
o
o

Recuperação de aprendizagens;
Redução de absenteísmo;
Melhoria dos indicadores de desempenho dos estudantes;
Redução dos níveis de abandono;
Redução dos índices de defasagem idade – ano/série;
Implementação de estratégias específicas de apoio e acompanhamento das
aprendizagens.
Inclusão social por meio da educação.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
FASE 1
2/ 2020

o
o
o

Oferta de escolarização remota e em formato híbrido;
Elaboração de instrumentos para diagnóstico da realidade e para
avaliação em processo;
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 1.
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o

FASE 2
2021
o
o

FASE 3
2022
o
o

FASE 4
2023
o
o

FASE 5
2024
o
o

FASE 6
2025
o
o
o

FASE 7
2026
o
o

FASE 8
2027/2028/2029

o
o

FASE FINAL
2030

o
o

Implementação dos projetos pilotos em, no mínimo,
3
unidades escolares pertencentes a diferentes Coordenações Regionais
de Ensino, por etapa/modalidade ou que ofertam atendimentos
específicos;
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 2.
Avaliação e aperfeiçoamento dos projetos para duplicação das
unidades escolares atendidas - de acordo com a etapa e/ou
modalidades ofertadas;
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 3.
Ampliação dos projetos de modo a atenderem, no mínimo, metade das
unidades escolares de cada CRE - de acordo com etapa e/ou
modalidades ofertadas;
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 4.
Ampliação dos projetos de modo a atenderem, ao menos, dois terços
das unidades escolares de cada CRE - de acordo com etapa e/ou
modalidades ofertadas;
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 5.
Ampliação dos projetos de modo a atenderem todas as unidades
escolares de cada CRE - de acordo com a etapa e/ou modalidades
ofertadas.
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 6.
Consolidação do Programa em toda a Rede Pública de Ensino.
Avaliação e geração de dados sobre os resultados dos primeiros 5 anos
de implementação do Programa (considerando cada etapa e/ou
modalidades ofertadas).
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 7.
Adoção de ações de fortalecimento, aperfeiçoamento e manutenção
do Programa.
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase 8.
Avaliação e geração de dados sobre os resultados após implementação
do Programa (considerando cada etapa e/ou modalidades ofertadas.
Elaboração de relatório de acompanhamento e avaliação da fase final.
Reprogramação dos Projetos realizados.

O Programa Virando o Jogo na Educação deverá contar com fontes diversas de recursos e
respeitará as especificidades de cada etapa e modalidade, bem como as peculiaridades das
políticas e atendimentos específicos, tais como: a escolarização na socioeducação e
atendimento educacional destinado aos estudantes pertencentes a grupos sociais em situação
de vulnerabilidade social.
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