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Neste ano, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares 
de Ensino do Distrito Federal – SINEPE/DF completa 
45 anos. Fundada em 1969, a entidade tem o objetivo 
de representar, fortalecer e orientar as escolas 
particulares que ministram a educação básica no DF. 

O Sindicato atua na representação de aproximadamente 480 
escolas, que atendem, juntas, em torno de 200 mil alunos de 
0 a 18 anos em todas as regiões administrativas do Distrito 
Federal. Dessas, 25 escolas filiadas serão homenageadas no 
dia 17 de setembro, no evento de comemoração do aniversário 
dos 45 anos do SINEPE/DF, no auditório da LBV. São escolas 
pioneiras, que completam, em 2014, assim como o Sindicato, 
45 anos, ou mais, de importante trabalho pela educação desta 
capital. As homenageadas serão Centro Educacional La Salle 
do Núcleo Bandeirante (57 anos), Centro Educacional Maria 
Auxiliadora (56 anos), Centro Educacional Nossa Senhora do 
Rosário e Centro Educacional Stella Maris (55 anos), Colégio 
Dom Bosco, Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, 
Colégio Marista de Brasília e Colégio Perpétuo Socorro (54 
anos), Colégio Santa Rosa, Escola Paroquial Santo Antônio 
e Escola Americana de Brasília (53 anos), Colégio Cor Jesu, 
Colégio La Salle Brasília, Colégio Sagrado Coração de Maria 
e Colégio Madre Carmen Salles (52 anos), Colégio Marista 
Champagnat, Colégio Imaculada, Colégio Notre Dame e 
Centro de Ensino Santa Rita de Cassia (50 anos), Instituto 
São José (49 anos), Colégio Santa Doroteia (48 anos), Colégio 
Jesus Maria José (47 anos), Escola Anjo da Guarda e CETEB 
(46 anos), Centro Educacional Leonardo da Vinci (45 anos).
 
Para a presidente do SINEPE/DF, Fátima de Mello Franco, os 
45 anos são a consolidação do trabalho da entidade. “É uma 
comemoração que marca a sólida caminhada do Sindicato e 
a referência do trabalho das escolas particulares como um 
legado histórico na construção da educação no DF.” Avalia, 
além disso, que o setor da livre iniciativa na educação contribui 
significativamente para a economia da Capital, já que é 
responsável pela geração de emprego a, aproximadamente, 
24 mil trabalhadores, professores e auxiliares da educação.
 
O diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Jorge 
Manzur, concorda com a presidente do SINEPE/DF e 
também se orgulha dos 45 anos de caminhada que o colégio 
completa neste ano.

news
O ORGULHO DE SER
EMPREENDEDOR

O setor educacional, voltado para a livre iniciativa, 
tem participação ativa na formação intelectual e de 
valores de crianças, jovens e adultos em todo o Brasil. 
É responsável pelo atendimento a 13,7 milhões de 
pessoas, na educação básica e superior, o que significa 
30% da oferta de vagas no País. A magnitude desse 
segmento se reflete nas estatísticas macroeconômicas 
brasileiras à medida  que a ele estão vinculados 
aproximadamente 1,5 milhão de empregos diretos e a 
movimentação de 1,5% do PIB nacional, sem incluir os 
impostos e as contribuições incidentes sobre bens de 
serviços (fonte IBGE 2012).

Empreendedor é a pessoa que inicia ou opera um 
negócio para concretizar uma ideia ou um projeto, 
assumindo riscos e responsabilidades, inovando 
continuamente. A concretização de muitos sonhos 
foi alcançada por empreendedores que fazem parte 
da base de associados do SINEPE/DF, e, certamente, 
contribuíram para a formação educacional de várias 
gerações. De maneira integral e efetiva, neles 
estão presentes a coragem, a perseverança e a 
responsabilidade social. A livre educação, representada 
pelas 480 escolas particulares de educação básica 
do Distrito Federal, atende a quase 200 mil crianças 
e jovens de 0 a18 anos e oferece 24 mil empregos 
diretos para professores e auxiliares da educação.

A educação é o único meio para transformar pessoas 
de forma positiva e para fomentar o desenvolvimento 
sustentável e eficaz de uma 
nação. Por isso, o orgulho 
da categoria patronal de 
empreendedores, repre-
sentados pelo SINEPE/DF, 
de participar ativamente da 
construção da educação na 
capital do Brasil.

Cordial e
amistoso abraço,

Fátima de Mello Franco
Presidente do SINEPE/DF

SINEPE comemora 45 anos
Editorial
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Propostas pedagógicas reconhecidas nacionalmente estão 
sob a análise de um grupo formado por 15 profissionais 
da área de educação do Distrito Federal. Eles participaram 
de uma missão técnica no Rio de Janeiro de 11 a 15 de 
agosto, para conhecer modelos educacionais e trocar 
experiências. Os gestores representaram escolas de Águas 
Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto. 
A ação, promovida pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Distrito Federal – SINEPE/DF visa 
a melhorias na rede privada de ensino local. 

O grupo visitou sete escolas - SESC Ensino Médio, Colégio 
Bahiense, Colégio São Bento, Colégio Andrews, Colégio 
Santo Inácio, Creche Palmo e Meio e Colégio Santa 
Mônica. Essas instituições têm como foco a educação 
infantil, o ensino fundamental e médio, além da creche.  
Foram selecionadas escolas com métodos distintos para 
que cada um deles pudesse ser observado. O roteiro 
incluiu um colégio só para meninos, o São Bento, fundado 
em 1858, cujo ex-aluno Artur Ávila foi premiado, no último 
dia 12 de agosto com a “Medalha Fields”, conhecida 
como o Nobel da Matemática. Visitaram duas instituições 
centenárias - uma católica e outra laica - os Colégios Santo 
Inácio e Andrews. Também houve interesse em conhecer 
a nova experiência de ensino médio integral, em regime de 
internato, mantida pelo SESC. 

“Nosso intuito é incentivar não apenas a troca de 
experiências com estabelecimentos educacionais de 
outros estados, mas também a interação entre as escolas 
do DF. Essa aproximação e disseminação de informações 
é essencial à medida que estimulam reflexões sobre 
as práticas educativas em busca de uma educação de 
excelência.” - explica a presidente do SINEPE/DF, Fátima de 
Mello Franco. Durante as visitas, diretores, coordenadores 
e  professores conversaram sobre o cenário educacional 

Gestores de escolas particulares do DF avaliam 
propostas pedagógicas de excelência
Em missão técnica ao Rio de Janeiro, diretores e coordenadores conheceram
modelos de sucesso aplicados em escolas centenárias e instituições que são referência
na qualidade do ensino

privado no Brasil, novas ferramentas, relacionamento da 
escola com familiares de alunos, carga horária regular 
e integral, formas de avaliação, gerenciamento das 
escolas, processos seletivos para matrículas, formação 
para a cidadania, planejamento e coordenação dos 
trabalhos pedagógicos, orientação aos pais, estrutura 
organizacional, centralização e distribuição das equipes 
docentes, dentre outros assuntos.

A professora Fátima acrescentou que as visitas 
contribuíram para que os profissionais reconhecessem 
os pontos positivos do ensino local. “O Distrito Federal 
tem escolas que desenvolvem excelentes projetos 
educacionais. Precisamos ressaltar nossas boas 
práticas.” 

De volta a Brasília, os gestores que participaram da 
missão ao Rio de Janeiro estão registrando a síntese das 
experiências que vivenciaram e, a partir de anotações e 
de fotos, vão avaliar o que pode ser aplicado em cada 
instituição que representam. 

No dia 4 de outubro, haverá encontro dos 24 participantes 
da missão internacional realizada em abril à China e à 
Coreia do Sul e dos 15 participantes da missão nacional 
ao Rio de Janeiro. Será um momento rico para troca de 
experiências e confraternização no Centro de Lazer e 
Treinamento, na fazenda Paulista, a 50 quilômetros do 
centro de Brasília.

25 escolas filiadas ao SINEPE/DF
serão homenageadas



“Acredito que a escola par-
ticular tem importante papel 
na formação da juventude, e 
o Leonardo da Vinci tem ten-
tado aperfeiçoar, a cada ano, 
seus processos pedagógicos 
buscando proporcionar aos 
alunos, além do conheci-
mento, o desenvolvimento 
dos valores humanos.” Ele 
também avalia que uma 
equipe comprometida é 
o que faz a diferença na 
prosperidade do trabalho. 
“Nós conseguimos reunir, 
ao longo desses 45 anos, 
equipes muito apaixonadas 
pela educação. O sucesso 
da nossa escola é resultado 
do trabalho e da contribuição 
de professores e de fun-
cionários que passaram pela 
instituição.” 

Manzur também comemora 
a parceria com o SINEPE/DF. 
“O Sindicato ajudou muito 
na sobrevivência das escolas 
particulares de modo geral. 
Houve planos econômicos 
no passado que quase der-
rubaram o setor. O SINEPE/
DF ajudou a resistir brava-
mente. Essa parceria é muito 
importante e saudável.” 

- elogia. 

Fundado em 1957 por 
Bernardo Sayão e um 
grupo de desbravadores do 
Planalto Central, o La Salle 
do Núcleo Bandeirante é a 
escola mais antiga filiada ao 
SINEPE/DF. Com o nome 
Colégio Brasília e, depois, 
Ginásio Brasília, a instituição 
foi criada para prover edu-
cação e formação humana 
aos filhos dos engenheiros, 
técnicos e demais cons-
trutores da nova Capital 
Federal, por meio dos cur-
sos primário e ginasial. Mais 
tarde, com o interesse dos 
Irmãos La Salle de iniciar sua 
obra educativa na cidade, o 
colégio foi cristianizado, teve 
suas instalações ampliadas 
e abriu novos cursos nas 
áreas técnica, comercial 
e de formação de novos 
professores. 

Para o diretor do colégio, 
Daniel Luís Steinmetz, os 
57 anos de caminhada sig-
nificam a solidez do trabalho 
realizado e a consolidação 
da instituição como uma das 
principais do DF, sobretudo 

no que diz respeito às esco-
las católicas. De acordo 
com ele, a parceria com o 
SINEPE também foi um fator 
de grande importância na 
trajetória da escola. 
“Essa história é 
carregada de 
muito suor e 
trabalho incan-
sável em favor 
d a  comun i -
dade local, mas 
também de mui-
tas alegrias e reali-
zações, glórias e sucessos. 
Entrecruzam-se nela muitas 
parcerias com pessoas e 
entidades que deram sua 
contribuição valiosa para o 
crescimento e o desenvolvi-
mento da instituição, como é 
o caso do SINEPE.” - avalia 
o diretor.

Entre as escolas laicas, 
a mais antiga do DF é o 
Centro de Ensino Santa 
Rita de Cássia, fundado em 
1964 pela professora Maria 
das Dores Alves Rezende, 
localizado em Sobradinho. O 
colégio é dirigido pelas pro-
fessoras Maria Elisa, Marilda 
e Márcia Rezende, e atribui 

grande parte da história 
de sucesso que carrega à 
gestão familiar. Ao longo 
dos 50 anos de existência, 

o Santa Rita tem rece-
bido vários prêmios, 

como os títulos 
d e  C i d a d ã s 
Honorárias do 
DF concedidos 
pela Câmara 
Distrital à fun-

dadora profes-
sora Maria das 

Dores Alves Rezende 
e à professora Maria Elisa 

Alves Rezende pelo trabalho 
pioneiro em educação no 
Distrito Federal.

A diretora da escola, 
Márcia Rezende, destaca a 
importância da colaboração 
do Santa Rita para a comu-
nidade local. “Esta cami-
nhada, que começou há 
meio século, revela-se apai-
xonante quando percebemos 
que, em meio aos tijolos, 
solidificou-se também uma 
instituição de valores.” - 
resume a diretora.

“O Sindicato
ajudou muito na 

sobrevivência das 
escolas particulares 

de modo geral.”

Alunos vencedores

SINEPE/DF NEWS

18 alunos serão premiados em Concurso 
de Redação realizado pelo SINEPE/DF 
Em 2014, 32 escolas do DF participaram da terceira edição 
do Concurso de Redação promovido pelo Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal. 
Foram entregues 192 textos à banca avaliadora. Além dos 
alunos, o Concurso envolveu professores e coordenadores 
das instituições de ensino e, também, os familiares que, 
motivados, ficam na torcida. 

Divididos em seis categorias, desde o primeiro ano do ensino 
fundamental até o terceiro ano do ensino médio, foram 18 
os alunos classificados. Márcia Nogueira, diretora do Colégio 
Arvense, que teve três alunos classificados no Concurso, 
dois deles em primeiro lugar, orgulha-se do resultado. 
“Esperava que todos ganhassem, porque nós incentivamos 
muito a leitura, e creio que a boa escrita brota naturalmente 

do hábito da leitura.” - avalia. De acordo com ela, os alunos 
do ensino fundamental do colégio leem cada um, no mínimo, 
120 livros por ano. “E leem pelo bel prazer; não há prova, 
nem qualquer cobrança pedagógica. Por isso, acho que o 
resultado do Concurso é fruto do trabalho da escola em 
incentivar, nos alunos, o gosto pelo universo da literatura.” 
- conclui.
 
Anna Maria Dias, aluna do 9º Ano do ensino fundamental do 
Colégio La Salle Brasília, ficou em primeiro lugar na catego-
ria de 8º/9º Ano do Concurso, e se alegrou bastante com o 
resultado. “Estou muito feliz! Meus pais e a coordenadora da 
minha escola ficaram muito satisfeitos também.” - contou. 
O texto escrito por Anna Maria tem o título “Caiu na rede é 
peixe”, e aborda o tema das redes sociais. “Acredito que, 
para um texto ser legal, ele tem que falar sobre o cotidiano 
das pessoas. Gosto muito de ler e tenho preferência por 
textos fantásticos.” - conta a jovem.

Marina Costa Lima, aluna do 3º Ano do Instituto de Educação 

Guiness, ficou em segundo lugar na categoria relativa ao ensino médio. A redação 
escrita por ela trata da importância da educação digital. “Além de ser um tema 
atual, acho que venci porque consegui expor minha opinião sem fugir das regras” 
- resume. Marina se diz “viciada em leitura”, e está certa de que foi a intimi-
dade com os livros que lhe deu a facilidade de escrita. Ela acredita, ainda, que 
o Concurso de Redação foi uma preparação para o vestibular, e ficou satisfeita 
com o resultado. “Meus pais e professores fizeram muita festa. Fiquei feliz 
demais!” - comemora.

O primeiro lugar no Concurso, na categoria 1º Ano do ensino fundamental, 
ficou com o aluno Vinicius Fernandes Ribeiro, de 6 anos, do Centro Educacional 
Ciman Cruzeiro. O tema da redação de Vinicius é sobre internet. Ele se mostrou 
entusiasmado com o resultado. “Foi a primeira vez que eu participei de um 
Concurso de Redação, e fiquei muito feliz com o primeiro lugar. Os meus pais e 
professores também. Eles me elogiaram bastante; foi legal.” -  lembra o pequeno. O segredo da vitória é o mesmo: “Leio muito, 
gosto de ler qualquer coisa.” - conta ele.

Os vencedores do concurso de redação serão premiados no dia 17 de setembro próximo, no evento em comemoração aos 45 
anos do SINEPE/DF, no auditório Austregésilo de Athayde, na LBV. Os alunos classificados em primeiro lugar receberão, como 
prêmio, “iPads” oferecidos pelo UNO Internacional, e os classificados em segundo e terceiro receberão “tablets” oferecidos 
pelo SINEPE/DF.

Alunos do Arvense, ganhadores no concurso: Giovana 

Tomás Ferreira (5º ano); Pablo Estevan Ferreira (3º ano); Alice 

Saggese Serangelo (3º ano).

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

2º/3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

4º/5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

6º/7º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

8º/9º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

ENSINO MÉDIO

1º LUGAR
2º LUGAR
3º LUGAR

ESCOLA

CENTRO EDUCACIONAL CIMAN CRUZEIRO
CENTRO DE ENSINO CCI SÊNIOR
SIGMA LAGO SUL

COLÉGIO ARVENSE
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
COLÉGIO ARVENSE

COLÉGIO ARVENSE
COLÉGIO MORAES RÊGO
LEONARDO DA VINCI L2 NORTE

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
COLÉGIO MORAES RÊGO
COLÉGIO SERIÖS

LA SALLE BRASÍLIA
CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

LEONARDO DA VINCI L2 NORTE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO GUINESS
CENTRO EDUCACIONAL CATÓLICA DE BRASÍLIA

ANO

1º ANO
1º ANO
1º ANO

3º ANO
3º ANO
3º ANO

5º ANO
5º ANO
4º ANO

7º ANO
6º ANO
7º ANO

9º ANO
8º ANO
9º ANO

2º ANO
3º ANO
3º ANO

VINICIUS FERNANDES RIBEIRO 
JORDANA SOUZA SOARES 
SAMUEL DOS SANTOS FREIRE

ALICE SAGGESE SIRANGELO  
CLARA MAVIE LUZ OLIVEIRA
PABLO ESTEVAN FERREIRA

GIOVANA TOMAS FERREIRA 
GABRIELA BORGES DE MELLO LEAL
LAURA TIMÓTEO DE ARAÚJO  

ISABELLA DE SOUZA FERREIRA 
PEDRO DE OLIVEIRA JATOBÁ
MARIA EDUARDA MARINHO 

ANNA MARIA PESSOA FARIA DIAS 
LUIZA JATOBÁ DE HOLLANDA
ISADORA MARTINS PEREIRA

JÚLIA KOSLOVSKI BRANCO FIGUEIREDO 
MARINA COSTA LIMA 
DIEGO DA SILVA TAVARES RIBEIRO

Confira o resultado
do Concurso.


