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para a continuidade da oferta da Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino
Fundamental, anos finais, e ao Ensino Médio, na modalidade de Educação a Distância,
bem como para a oferta da Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade de
Educação a Distância, para os cursos Técnico em Secretaria Escolar, eixo tecnológico
Desenvolvimento Educacional e Social, Técnico em Serviços Públicos e Técnico em
Transações Imobiliárias, ambos no eixo tecnológico Gestão e Negócios.
Art. 2º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes
curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 3º Aprovar o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em
Secretaria Escolar, eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, incluindo a
matriz curricular que constitui o anexo III do citado parecer.
Art. 4º Aprovar o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em Serviços
Públicos, eixo tecnológico Gestão e Negócios, incluindo a matriz curricular que constitui
o anexo IV do citado parecer.
Art. 5º Aprovar o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em
Transações Imobiliárias, Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, incluindo a matriz
curricular que constitui o anexo V do citado parecer.
Art. 6º Aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
PORTARIA Nº 498, DE 28 DEZEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 105, Parágrafo Único, incisos I e III, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Aprovar os seguintes calendários escolares para o ano letivo de 2021, conforme
Processo SEI 00080-00229639/2020-39:
I - Calendário Escolar Anual da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
II - Calendário Escolar Semestral da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal;
III - Calendário Escolar para os Centros Interescolares de Línguas;
IV - Calendário Escolar Anual para as Instituições Educacionais Parceiras e Centros de
Educação da Primeira Infância.
§1º Nos Calendários Anual, Semestral e dos Centros Interescolares de Línguas para um
cumprimento da carga horária, foram utilizados 11 (onze) sábados que serão letivos,
remotos, não presenciais. Desse total, 8 (oito) sábados podem ser flexibilizados
garantindo a autonomia da Unidade Escolar, conforme a Lei de Gestão Democrática,
para definir a sua data de recomposição. Os outros 3 (três) sábados serão Sábados
Letivos Temáticos Remotos, onde toda a comunidade escolar se reúne para discutir as
práticas pedagógicas e avaliativas desenvolvidas nas Unidades Escolares, não podendo
ser flexibilizados.
§2º No Calendário das Instituições Educacionais Parceiras foram utilizados 14 (quatorze)
sábados que serão letivos, remotos, não presenciais, sendo que os mesmos não poderão
ser flexibilizados.
Art. 2º Determinar às Coordenações Regionais de Ensino que promovam ampla
divulgação dos Calendários Escolares referentes ao ano letivo de 2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO
Processo: 00080-00003568/2019-11; Interessado: Colégio Anchieta II.
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00003568/2019-11, HOMOLOGO o
PARECER Nº 106/2020-CEDF, de 24 de novembro de 2020, do Conselho de Educação
do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a)
credenciar, a contar da data da publicação da portaria oriunda do presente parecer até 31
de julho de 2025, o Colégio Anchieta II, situado na EQNM 5/7 S/N, Área Especial “A”,
Ceilândia - Distrito Federal, mantido pelo Instituto de Ensino Integral Ltda., inscrito no
CNPJ n° 029.314.868/000-48, com sede no mesmo endereço; b) autorizar a oferta da
Educação Infantil, pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade; c) autorizar a oferta do
Ensino Fundamental, do 1° ao 9° ano; d) autorizar a oferta do Ensino Médio, da 1ª à 3ª
série; e) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes
curriculares que constituem os anexos I, II e III do presente parecer; f) aprovar o
Regimento Escolar da instituição educacional; g) validar os atos escolares irregularmente
praticados pela instituição educacional, a contar do ano letivo de 2018 até a data da
publicação da portaria oriunda do presente parecer; h) advertir a instituição educacional
pelo descumprimento do artigo 178 da Resolução nº 1/2018-CEDF.
Processo: 00080-00098523/2018-27; Interessado: Escola da Árvore.
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00098523/2018-27, HOMOLOGO o
PARECER Nº 116/2020-CEDF, de 15 de dezembro de 2020, do Conselho de Educação
do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a)
credenciar, a contar da data da publicação da portaria oriunda do parecer até 31 de julho
de 2025, a Escola da Árvore, situada no Núcleo Rural Jerivá, Entrada A, Chácara 104,
Setor de Habitações Individuais Norte, Lago Norte, Brasília – Distrito Federal, mantida
pela Escola da Árvore Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 29.550.135/0001-02, com sede no
mesmo endereço; b) autorizar a oferta da Educação Infantil, creche, para crianças de 1 a 3
anos de idade, e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade; c) autorizar a oferta do
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Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano; d) aprovar a Proposta Pedagógica da
instituição educacional, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos
I e II do presente parecer; e) aprovar o Regimento Escolar da instituição
educacional; f) validar os atos escolares praticados pela instituição educacional, a
contar de 2018 até a data da publicação da portaria oriunda do presente parecer; g)
advertir a instituição educacional pela inobservância do disposto no artigo 178 da
Resolução nº 1/2018-CEDF.
Processo: 00080-00120337/2018-81; Interessado: Colégio Mega.
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista
os elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00120337/2018-81,
HOMOLOGO o PARECER Nº 113/2020-CEDF, de 15 de dezembro de 2020, do
Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual
data, nos seguintes termos: a) recredenciar, para continuidade da oferta da Educação
Infantil, Pré-Escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade, e do Ensino Fundamental,
do 1º ao 9º ano, a contar de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2028, o
Colégio Mega, situado na QNN 32, Área Especial E, Ceilândia - Distrito Federal,
mantido pelo Instituto de Educação Mega EIRELI, com sede no mesmo endereço,
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 05.942.731/000170; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as
matrizes curriculares que constituem anexos I e II do presente parecer; c) aprovar o
Regimento Escolar da instituição educacional; d) determinar ao órgão próprio da
Secretaria de Estado de Educação que tome as providências necessárias para o
encerramento das atividades da Educação Infantil, creche, da instituição educacional,
nos termos expostos no presente parecer.
Processo: 00080-00125931/2018-69; Interessado: Colégio ALUB – Sede VIII (Ex-Centro
Educacional Mário de Andrade).
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00125931/2018-69, HOMOLOGO o
PARECER Nº 114/2020-CEDF, de 15 de dezembro de 2020, do Conselho de Educação
do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a)
validar, em caráter excepcional e com o exclusivo fim de atendimento aos estudantes que
estiveram matriculados, os estudos realizados no Colégio ALUB – Sede VIII,
anteriormente denominado Centro Educacional Mário de Andrade, situado na Quadra 103,
Lote 01, Avenida Vargem da Bênção, Recanto das Emas - Distrito Federal, mantido pelo
Upiara Empreendimentos e Participações S/A, no período entre 2 de fevereiro de 2011 até
o final do ano letivo de 2017; b) determinar ao órgão próprio da Secretaria de Educação
do Distrito Federal que proceda à aprovação do pedido de extinção do Colégio ALUB –
Sede VIII.
Processo: 00080-00138013/2019-81; Interessado: Centro Educacional D’Paula.
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00138013/2019-81, HOMOLOGO
o PARECER Nº 119/2020-CEDF, de 15 de dezembro de 2020, do Conselho de
Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos
seguintes termos: a) recredenciar, a contar de 1º de janeiro de 2020 até 31 de julho de
2029, o Centro Educacional D’Paula, situado no SHCGN 712/713, Bloco B, Loja 2,
Brasília – Distrito Federal, mantido por Centro Educacional D’Paula Eireli, registrado
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 05.200.681/0001-55, com
sede no mesmo endereço, para a continuidade da oferta da Educação de Jovens e
Adultos equivalente ao Ensino Fundamental, anos finais, e ao Ensino Médio, na
modalidade de Educação a Distância, bem como para a oferta da Educação Profissional
e Tecnológica, na modalidade de Educação a Distância, para os cursos Técnico em
Secretaria Escolar, eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social, Técnico
em Serviços Públicos e Técnico em Transações Imobiliárias, ambos no eixo
tecnológico Gestão e Negócios; b) aprovar a Proposta Pedagógica da instituição
educacional, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do
presente parecer; c) aprovar o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de
Técnico em Secretaria Escolar, eixo tecnológico Desenvolvimento Educacional e
Social, incluindo a matriz curricular que constitui o anexo III do presente parecer; d)
aprovar o Plano de Curso do curso técnico de nível médio de Técnico em Serviços
Públicos, eixo tecnológico Gestão e Negócios, incluindo a matriz curricular que
constitui o anexo IV do presente parecer; e) aprovar o Plano de Curso do curso técnico
de nível médio de Técnico em Transações Imobiliárias, Eixo Tecnológico Gestão e
Negócios, incluindo a matriz curricular que constitui o anexo V do presente parecer; f)
aprovar o Regimento Escolar da instituição educacional.
Processo: 00080-00146700/2019-70; Interessado: Colégio Elite JK Guará.
Com fulcro no art. 3º do Regimento do Conselho de Educação do Distrito Federal,
aprovado pela Portaria nº 485/SEEDF, de 22 de dezembro de 2020, e tendo em vista os
elementos contidos no Processo SEI-GDF nº 00080-00146700/2019-70, HOMOLOGO o
PARECER Nº 118/2020-CEDF, de 15 de dezembro de 2020, do Conselho de Educação
do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, nos seguintes termos: a)
aprovar a Proposta Pedagógica, incluindo as matrizes curriculares que constituem os
anexos I, II e III deste parecer, do Colégio Elite JK Guará, situado na QE 8, Área Especial
nº 1, Guará I - Distrito Federal, mantido pela Agility Educacional Ltda., inscrita no CNPJ
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