
A escola é o primeiro 
grupo social que a 
criança frequenta. Nesse 
espaço, ela experimenta 
situações da vida real. 
No convívio, constitui-
se como pessoa e como 
cidadã.

De acordo com os 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs/1997, v. 
10), as questões trazidas 
pelos alunos para dentro da escola devem ser trabalhadas 
de maneira crítica, reflexiva e educativa. Por isso, a 
sexualidade precisa ter espaço no dia a dia escolar, para 
que estudantes, familiares e educadores possam refletir 
criticamente a respeito do assunto e desenvolver uma visão 
positiva, visando exercê-la com prazer e responsabilidade, 
sempre respeitando a diversidade de valores, crenças e 
comportamentos.

A sexualidade, segundo definição da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é o aspecto central que perpassa toda a 
vida do ser humano e envolve sexo, identidade e papéis de 
gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e 
reprodução.
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Após polêmica envolvendo os 31 
dias de férias, exigidos pela Lei 
Geral da Copa, o Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de 
Ensino (SINEPE/DF) conquistou 
sentença favorável em ação 
impetrada em dezembro de 2012. 
A determinação judicial atende à 
solicitação do Sindicato para que 
as escolas possam funcionar de 
forma autônoma durante o torneio 

mundial. Com a deliberação, as instituições de ensino filiadas também 
ficam isentas de possíveis punições. 

Com o intuito de auxiliar as instituições na organização das atividades 
pedagógicas, o SINEPE/DF apresentou, às escolas filiadas, sugestão 
de calendário. No cronograma proposto, haverá interrupção apenas por 
quatro dias em junho, que coincidem com a realização de alguns jogos 
em Brasília, ou com a participação da Seleção Brasileira em outros 
estados, e recesso nas duas primeiras semanas de julho.  De acordo 
com a presidente da entidade, Fátima de Mello Franco, “As instituições 
devem avaliar se a programação sugerida atende à proposta pedagógica 
e à realidade de cada escola e, só depois disso, decidir pela execução 
ou adequação do modelo, além de observar o cumprimento da LDB, 
que determina a oferta de, no mínimo, 200 dias letivos”.

A Lei Geral da Copa previu, no artigo 64, férias escolares para todas 
as escolas brasileiras por 31 dias no período de 12 de junho a 13 de 
julho de 2014, quando apenas 12 municípios vão receber a competição. 
Dos 64 jogos, somente sete serão realizados na Capital Federal, dos 
quais 3 coincidirão com final de semana. Por isso, e com o intuito de 
defender o direito constitucional à educação, é que o SINEPE/DF, com 
aprovação da Assembleia, entrou com a ação em defesa da autonomia 
das escolas particulares do DF para propor seu calendário. 

“Desejamos que a realização da Copa do Mundo no Brasil seja um 
sucesso e transcorra em clima de muita paz. Estamos satisfeitos com 
a decisão judicial em favor do SINEPE/DF. É uma vitória para o nosso 
Sindicato, para a educação brasileira e para as famílias que prezam por 
um ensino de qualidade”, conclui Fátima.

newsAs diferenças de gênero, a formação da imagem corporal, 
a construção da autoestima positiva e a relevância 
da afetividade são alguns temas que favorecem a 
promoção de uma educação afetivo-sexual direcionada 
a propiciar meios para que os alunos desenvolvam 
habilidades referentes à solução de problemas, assim 
como competências para responder pelos seus atos e 
por suas experiências. 

Na escola, a criança compartilha sua sexualidade 
de maneira reflexiva e questionadora. Expressa 
sentimentos, dúvidas, medos, angústias e conflitos.

Para que seja feito um trabalho 
positivo, que oriente caminhos 
saudáveis de conduta nesses 
aspectos, é necessário que a 
instituição tenha uma proposta 
pedagógica integradora e conte 
com educadores que atuem 
com olhar sensível em relação 
às necessidades dos alunos.

Professora Gicelene Rodrigues

INEI/SIGMA Lago Sul

A educação é, incontestavelmente, o meio 
mais eficiente de transformar a sociedade. As 
mudanças positivas estimulam a igualdade 
de oportunidades no âmbito individual, 
além do desenvolvimento econômico e da 
inovação com sustentabilidade no aspecto 
coletivo. Nesse sentido, a escola particular 
configura uma opção das famílias baseada 
na confiança e na livre escolha. 

Alguns aspectos colaboram para a ampliação 
do desejo dos pais em matricular os filhos 
em uma instituição particular de ensino: 
credibilidade e qualidade da gestão e 
dos docentes, diversidade de concepções 
pedagógicas, alinhamento com os valores 
familiares, adequação do ambiente físico, 
oferta de atividades extracurriculares,  
investimento em tecnologia e pesquisa. 
Além, é claro, do vínculo de confiança, de 
respeito e de transparência. 

O SINEPE/DF trabalha diariamente para que 
as escolas que representa possam ampliar sua 
atuação visando à educação de qualidade em 
todas as Regiões Administrativas do Distrito 
Federal. Nas próximas páginas, é possível 
conferir o resultado das nossas ações. 

Boa leitura.
Fátima de Mello Franco
Presidente do SINEPE/DF

Educação livre
educação

SINEPE/DF conquista
autonomia na Justiça para que 
escolas proponham calendário
durante a Copa de 2014

Editorial

Sexualidade na escola

Novidades do
SINEPE/DF na web
Mais interativo, o novo portal do SINEPE/DF 
apresenta informações importantes sobre o nosso 
setor. As novidades podem ser conferidas nas 
nossas redes sociais e, também, por dispositivos 
móveis, como celulares e tablets. Acesse e confira.
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A Comissão Especial para 
reformulação do Ensino 
Médio, da Câmara Federal, 
coordenada pelo Deputado 
Izalci, membro da Comissão 
de Educação e represen-
tante do Distrito Federal 
naquela casa legislativa, 
promoveu, no dia 27/6/2013, 
sessão especial para debate 
do tema, com a partici-
pação de representantes do 
ensino público e privado do 
Distrito Federal. Na ocasião, 
o SINEPE/DF, representado 
por sua presidente, Fátima 
de Mello Franco, apresen-
tou proposta de projeto de 
lei para reformulação do 
Ensino Médio elaborada 
por um grupo de gestores 
e de educadores das esco-
las filiadas a esse Sindicato, 
coordenado pelo professor 
Júlio Gregório. 

Uma das sugestões é 
ampliar a carga horária do 
Ensino Médio para três 
mil horas em três anos. O 
SINEPE/DF acredita que 

essa mudança vai assegu-
rar o mínimo de cinco horas 
diárias ao educando na 
escola e oferecer aprendi-
zagem significativa dos con-
teúdos, além de garantir a 
necessária maturidade cog-
nitiva e psicológica inerente a 
essa fase dos estudantes da 
educação básica.  De acordo 
com Fátima, o Sindicato está 
desempenhando um papel 
ativo na promoção de estu-
dos e de encaminhamento 
de propostas para refor-
mulação do Ensino Médio 
brasileiro“. O trabalho apre-
sentado visa a fortalecer a 
disseminação de propos-
tas curriculares inovadoras 
com currículo mais enxuto e 
democrático, que permita ao 
educando a formação inte-
gral e a escolha consciente 
da carreira profissional - téc-
nica ou acadêmica”, explica.

O professor Júlio Gregório, 
coordenador do grupo de 
estudiosos que analisou o 
currículo do Ensino Médio, 
também esteve presente 
à sessão. Ele explica que 

a diminuição dos com-
ponentes cur r icu lares 
obrigatórios e aspectos 
relacionados à seleção das 
universidades, como, 
por exemplo, o 
Exame Nacional 
d e  E n s i n o 
Médio (ENEM) 
regionalizado 
e  s e r i a d o 
estão entre as 
sugestões da 
entidade. “É um 
trabalho que defende 
mais liberdade pedagógica 
nos colégios públicos e pri-
vados. O documento apre-
sentado pelo Sindicato será 
discutido na Comissão de 
Educação da Câmara e do 
Senado Federal e poderá 
integrar um novo cenário 
da modalidade de ensino”, 
disse. 

A proposta apresentada pelo 
SINEPE/DF sugere emenda 
à Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), 
com destaque para a regio-
nalização do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio). 

“Esse critério respeita as 
diferenças culturais, sociais e 
econômicas de um país com 
dimensão continental, como 

o Brasil”, diz a presi-
dente do SINEPE/

DF. A proposta 
de seriação do 
ENEM, com 
aplicação de 
avaliações nos 
três anos do 

Ensino Médio, 
t a m b é m  f o i 

apresentada pelo 
Sindicato. Dessa forma, as 

escolas, a partir da análise 
dos resultados em cada 
etapa, poderão promover 
alterações no processo de 
aprendizagem com o obje-
tivo de melhorar a qualidade 
do ensino, e, como conse-
quência, o desempenho dos 
alunos. 

A adoção do ENEM como 
processo seletivo ao ensino 
superior é sugerida pelo 
SINEPE/DF como opção 
às faculdades e às uni-
versidades que poderiam 
combiná-lo com os próprios 
processos de seleção.

“Esse critério
respeita as
diferenças

culturais, sociais e 
econômicas.”

Dicas do Jurídico: 
reajustes nas mensa-
lidades escolares

Sindicato apoia reformulação
do Ensino Médio

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 
do DF (SINEPE/DF) tem assento na nova composição do 
Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF. O vice-
presidente do SINEPE/DF, Álvaro Moreira Domingues 
Júnior, tomou posse no dia 2 de outubro deste ano no 
auditório da Secretaria de Educação do DF. O evento foi 
bastante prestigiado e contou com a presença de autori-
dades, professores e gestores da educação. 

A presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino 
(SINEPE/DF) explica 
que a posse de oito re-
presentantes da comu-
nidade acadêmica e 
escolar e de entidades 
representativas, indi-
cados pelas respec-
t i vas  ins t i tu i ções , 
está prevista na lei n° 
4.751, de 7 de feve-
reiro de 2012, que com-
preende a Lei de Gestão 
Democrática. “A nova 
configuração do CEDF 

representa um avanço na composição dos conselhos
estaduais e distrital de educação, uma conquista impor-
tante para as instituições que fizeram indicações e par-
ticipam do conselho. A partir de leis como essa, pode-se 
constatar a tendência de participação mais igualitária dos 
membros que compõem o CEDF, o que contribui para 
encaminhamentos que reflitam os reais anseios de quem 
constrói a educação no DF”, disse Fátima.

O Conselho de Educação do Distrito Federal é o órgão 
responsável pela edição de normas e de diretrizes para 
todo o sistema de ensino do DF. Álvaro conta que essa é 
uma grande vitória para as escolas particulares. “É muito 
gratificante ter um conselheiro indicado pelo SINEPE/DF. 
Esperamos que esse seja um fórum aberto e democrático, 
para que possamos discutir novas ideias e soluções para a 
educação no DF”, comenta ele. 

Durante o discurso, o Secretário da Educação, Marcelo 
Aguiar, desejou boas-vindas aos novos membros do 
Conselho e ressaltou a importância do órgão. “Além das 
análises e deliberações, o Conselho vai nos ajudar a pensar 
uma política educacional para o Distrito Federal olhando 
para o futuro”, afirmou.

SINEPE/DF
integra Conselho 
de Educação do 
Distrito Federal

Dr. Valério Alvarenga Monteiro de Castro, Dr. Henrique de 

Mello Franco e Dra. Fabiana Cristina Uglar Pin

Fátima de Mello Franco - Presidente do SINEPE/DF, Izalci Lucas Ferreira - Deputado Federal e membro da

Comissão de Educação da Câmara Federal e Amábile Pacios - Presidente da FENEP.

Todos os anos, os reajustes das mensalidades esco-
lares são fonte de polêmica. Não é por acaso que o 
assunto é destaque na segunda edição do “Manual 
de Direito sobre Instituições de Educação” lançado 
em setembro deste ano. Nos últimos meses, o tema 
ganhou holofotes na mídia com a investigação do 
Ministério Público e suspeita de aumentos abusivos 
na mensalidade de instituições particulares do DF.  

Antes de questionar os reajustes, vale destacar a dife-
rença entre questões jurídicas e comerciais. As primei-
ras impõem limites. Já as segundas tratam de verificar 
as possibilidades dentro dos limites, para garantir a 
saúde do empreendimento. A lei 9.870/99 torna legal, 
entre outros, acréscimo do montante proporcional à 
variação de custeio e de melhorias ao valor da última 
anuidade. Dessa forma, não há nenhuma relação entre 
o valor da mensalidade e o aumento da inflação ou 
inflação média. 

Nos últimos cinco anos, por exemplo, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 
29%, enquanto as mensalidades subiram 33%. No 
mesmo intervalo, os custos com pisos salariais, alu-
guéis e transporte público aumentaram mais de 35% 
cada um. As planilhas de custos também estão previs-
tas por lei.  De acordo com o decreto 3.274/99, elas 
devem ser preenchidas mesmo que a escola adote 
outras ferramentas para administrar suas despesas 
e receitas. Os números da planilha não são indepen-
dentes uns dos outros. Os impostos sobre serviços, 
por exemplo, sempre estarão relacionados ao item 
que trata da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS). 

A planilha deve ser preenchida sempre com muito cui-
dado. Ela é um instrumento da instituição para gerir 
valores e pode ser solicitada por autoridades públicas 
- Secretaria de Direito Econômico e Ministério Público 
- desde que tenham fundamentos para fazer investi-
gações. Estar com os documentos e a planilha de cus-
tos em dia é fundamental para reforçar o compromisso 
da instituição com a legalidade e com a comunidade 
escolar.  
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Professor Álvaro Moreira Domingues


