
A Feira Literária do Distrital Federal (FLIDF), idealizada 
e promovida pelo SINEPE/DF, terá a segunda edição em 
2014. O evento acontecerá de 5 a 14 de setembro no 
Taguatinga Shopping. No ano passado, a primeira edição 
atraiu cerca de 30 mil pessoas. Foram realizadas mesas-
redondas, oficinas, palestras, exposições e vendas de 
livros. As escolas ou outras entidades que tiverem interesse 
em obter estandes podem entrar em contato com a Rome 
Eventos, organizadora da Feira, pelos telefones 3225-0161 
e 8411-6283. 

Para o SINEPE/DF, o objetivo da FLIDF é promover a 
integração de diferentes áreas de atuação, faixas etárias e 
regiões administrativas por meio do conhecimento, além 
de estimular a diversidade cultural pela leitura aplicada à 
educação de jovens e crianças. A escolha de Taguatinga é 
resultado do compromisso do Sindicato de contribuir com a 
descentralização das atividades de cultura e de lazer. 

Enquanto a programação da Feira deste ano está sendo 
preparada, pelo menos uma atividade já está confirmada. 
Trata-se da divulgação do resultado do Concurso de Redação 
2014, também promovido pelo SINEPE/DF em parceria 
com escolas particulares. Os autores das redações que 
alcançarem primeiro, segundo e terceiro lugar receberão 
um tablet e uma obra literária. As inscrições encerraram-se 
em 4 de abril, e a divulgação dos resultados está prevista 
para os dias 9 e 11 de setembro. Nesta segunda edição 
do Concurso, 32 escolas inscreveram redações de seus 
alunos.  

A FLIDF é organizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Distrito Federal e espera receber, 
até o dia 14, uma média de 30 mil pessoas, entre jovens 
e adultos. Segundo Iris Borges, curadora do evento, o 
objetivo é estimular a leitura promovendo o encontro entre 
escritores, leitores e, principalmente, estudantes, foco 
principal do evento. “Escolhemos os convidados de acordo 
com o gosto do nosso público alvo.” - revela.
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O SINEPE/DF é uma das entidades que participaram 
da elaboração do Plano Distrital de Educação (PDE), 
que segue as diretrizes do Plano Nacional de Educação 
há três anos tramitando no Congresso Nacional. O 
plano local foi apresentado em 24 de abril na Câmara 
Legislativa do DF. A expectativa é que o texto final 
seja encaminhado, ainda no primeiro semestre, à 
Secretária de Educação do DF e, em seguida, retorne 
à Câmara Legislativa, em forma de projeto de lei.

O texto do PDE define as 20 metas e os objetivos a ser 
cumpridos até 2020. As entidades que participam da 
elaboração integram o Fórum de Educação do Distrito 
Federal (FED). Entre as sugestões do Sindicato para o 
Plano Distrital, está a reformulação do ensino médio. 
O SINEPE/DF defende a ampliação da carga horária 
para 3 mil horas em três anos, além da regionalização 
e da seriação do ENEM - Exame Nacional do Ensino 
Médio, a exemplo do Programa de Avaliação Seriada 
(PAS). A proposta já foi apresentada em comissão 
especial sobre o assunto, no ano passado, na 
Câmara dos Deputados, e prevê ainda a alteração 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) para que o ensino médio possa oferecer mais 
oportunidades profissionalizantes. 

Outras sugestões do Sindicato tratam da educação 
inclusiva/especial, infantil e profissional. O 
documento prevê parcerias público/privadas para 
a oferta de vagas em creches, educação infantil e 
ensino fundamental.  O SINEPE/DF sugere parcerias 
com instituições de ensino superior, visando a alinhar 
diretrizes curriculares às necessidades do curso de 
Pedagogia e adequá-las às necessidades práticas da 
formação docente. Segundo a presidente Fátima de 
Mello Franco, o PDE trará mudanças significativas 
ao ensino oferecido na Capital. “O Sindicato está 
desempenhando papel ativo na promoção de estudos 
e no encaminhamento de propostas para a melhoria 
da Educação do DF.”

news
De 17 de abril a 3 de maio, 24 gestores de escolas particulares 
afiliadas ao SINEPE/DF, participaram da VII Missão Técnica 
Internacional à China (Shanghai e Pequim) e à Coreia do Sul 
(Daegu e Seul) organizada por este Sindicato. Nesses países, 
foram observados sistemas de ensino e práticas educativas. 

A carreira docente é bastante valorizada e faz parte de projeto 
de futuro de muitos jovens. Os professores são altamente 
qualificados nas universidades. Os alunos têm motivação 
para o estudo, incentivados pelos familiares, que participam 
da vida escolar sem, contudo, interferir nos currículos das 
instituiçoes.

Tanto na China como na Coreia do Sul, a escola pública e 
a privada convivem de forma harmônica e complementar. 
Na educação básica, em torno de 90% da oferta é pública. 
Porém, as famílias pagam à instituição uma pequena parcela 
dos custos. Já às escolas privadas, pagam todos custos, 
mas  há parcerias com associações, fundações, empresas, 
instituições religiosas, e mesmo doações de pessoas físicas.

O currículo básico é determinado pelo Estado. O diferencial de 
cada instituição está na parte diversificada: literatura, ciências, 
teatro, artes visuais, música ou esporte. O uso da tecnologia é 
realidade na maioria das escolas da Coreia do Sul.

A concorrência para o ingresso no ensino superior nas 
melhores universidades públicas, tanto em Shanghai quanto 
em Seul, é acirrada. Na Coreia do Sul, um jovem que cursa 
a high school, pode estudar até 16 horas por dia. A pressão 
psicológica é grande, o que, às vezes, pode resultar em 
suicídio em casos de frustração. Esse é, aliás, um problema 
social atualmente no País.

O SINEPE/DF já se empenha 
em preparar a VIII Missão 
Técnica Internacional para 
2015. Aguardem! Contamos 
com a sua participação!

Cordial e
amistoso abraço,

Fátima de Mello Franco
Presidente do SINEPE/DF
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Paulo Freire já dizia que edu-
cadores e educandos devem 
ter participação mais intensa 
nas decisões da vida cotidi-
ana e da vida social. Neste 
contexto, a escola tem par-
ticipação direta, ao elaborar 
projetos pedagógicos que 
despertem essa consciên-
cia. Ganha formas, cores e 
tamanho uma espécie de 
“cidade ideal” proposta por 
alunos do Colégio Ciman. 
Trata-se de um projeto 
que incentiva a integração 
dos jovens com a filosofia. 
“Queríamos dar um sentido 
mais prático às reflexões 
filosóficas trabalhadas em 
sala de aula”, afirma Euzebio 
Ribeiro, professor da escola 
e um dos responsáveis pelo 
projeto, que hoje já mobiliza 
cerca de 130 estudantes 
do 8 º Ano do ensino 
fundamental.

Os alunos são divididos 
em grupos. Desde o início 
do projeto, em 2011, oito 
maquetes foram criadas. 
Entre elas, uma em que os 
ônibus são suspensos e os 

carros passam por baixo 
deles, evitando congestiona-
mentos. Em outra maquete, 
os alunos pensaram em uma 
democracia sem privacidade 
no serviço público. “Todos 
os projetos de Estado deve-
riam ser debatidos aber-
tamente, para que o povo 
pudesse acompanhar os 
debates como um grande 
reality show.” 

O grupo pensou até em 
câmeras ligadas direta-
mente à casa dos cidadãos. 
Dessa forma, todos pode-
riam acompanhar ao vivo 
o que acontece no espaço 
público. Em vez de ser vigi-
ados, os cidadãos vigiariam 
o Estado, o oposto do que 
George Orwell pregou com 
seu livro “1984”. Na melhor 
das hipóteses, esses jovens, 
desde cedo, aprendem a 
argumentar e a entender 
conceitos científicos e a 
ter mais clareza na leitura 
histórica e social da socie-
dade em que vivem. Ganha 
a escola e, claro, a cidade.

Caminhando para conhecer 

No Colégio do Sol, um pro-
jeto ganha formas de respon-
sabilidade social. Em vez de 
maquetes, a escola pretende 
chegar ao conceito 
de cidade ideal ao 
levar os alunos 
a conhecer a 
realidade local 
a pé. Trata-se 
do projeto Sol 
a Pé, que pro-
move passeios 
com o objetivo 
de mostrar e analisar 
características, problemas e 
desafios da comunidade do 
entorno com a participação 
de estudantes da educação 
infantil ao ensino médio.

Eles visitam parques, super-
mercados, bancos, shop-
pings, academias etc. Como 
consequência do projeto, os 
moradores da região foram 
beneficiados com a cons-
trução de pontos de ônibus, 
faixa de pedestres, quebra-
molas, rampas para o acesso 
de portadores de necessi-
dades especiais, plantio de 
mudas e conservação de 
parques. Os alunos do 5º 

Ano foram recebidos pela 
Administradora Regional 
para discutir melhorias no 
trânsito em frente ao colégio. 

J á  o  C o l é g i o 
Arvense adota 
o projeto Mala 
de Leitura, ide-
alizado e posto 
em prática pelo 
premiado edu-

cador Maurício 
Leite. Consiste no 

uso de uma mala de 
viagem com 120 livros que 
são utilizados pelos alunos 
da creche ao 5º Ano. 

Uma vez por semana, a mala 
fica disponível em sala de 
aula. A iniciativa promove 
intercâmbio entre culturas 
por meio da literatura. “O 
objetivo é incentivar não 
somente o hábito, mas tam-
bém o gosto dos alunos pela 
leitura”, explica a coordena-
dora pedagógica Luciana da 
Silva Nogueira. Os exem-
plares são trocados a cada 
bimestre, e os usados são 
colocados na biblioteca à 
disposição das crianças.

“Alunos e profes-
sores devem ter 

maior participação 
nas decisões 

sociais.”

Missão técnica
e congresso de
educação: intercâmbio 
de conhecimento

Projetos pedagógicos incentivam 
reflexão e exercício da cidadania

O aperfeiçoamento profissional dos filiados é um 
dos principais objetivos do SINEPE/DF. A entidade 
tem ampliado a oferta de cursos que fazem parte do 
Programa de Capacitação Profissional. Em 2014, são 
oferecidos cerca de 70 cursos.

“Um dos desafios desta gestão é a formação de edu-
cadores e de outros profissionais da educação, com 
as novidades da educação.”, salienta a presidente do 
SINEPE/DF, Fátima de Mello Franco. Segundo ela, 

os resultados desse 
trabalho poderão 
“ampliar conheci -
mentos e experiên-
cias para que a tarefa 
de educar crianças e 
jovens tenha, cada 
dia, mais qualidade.”.  
A s  capac i t ações 
são oferecidas em 
parceria com impor-
tantes entidades, 
como a UnYleYa, o 
Sebrae, o Centro de 
Ensino Tecnológico 
de Brasília (Ceteb) e a 
Humus in Company. 
Em março, a dou-
tora em Psicologia 
pela USP, Alessandra 
Gotuzo, inaugurou 
o ciclo de palestras 

ao tratar de alfabetização fônica e ciclo sequencial de 
aprendizagem para cerca de 100 gestores e docentes.

Na semana seguinte, foi a vez de o Programa 
Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA) ser tema 
de palestra. O doutor da USP, Ocimar Munhoz Alavarse, 
esteve na sede do Sindicato para discutir o desempenho 
do Brasil no programa. Segundo ele, apesar de o País 
ainda estar na 58ª e 55ª posição em Matemática e leitura, 
respectivamente, entre 65 países avaliados, os dados 
mostram o avanço da educação brasileira.  Além dos 
cursos de pós-graduação promovidos pelo SINEPE/DF 
por meio da UnYleYa – portal de educação e formação 
a distância, estão disponíveis cerca de 50 aspectos de 
formação em diversas áreas do conhecimento. No ano 
passado, em torno de 460 profissionais participaram 
dos cursos, alcançando 107 escolas privadas do Distrito 
Federal.

Gestores recebem 
capacitação 
profissional

Maquete criada por alunos do Ciman: 

desenvolvendo pensamento crítico
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A direção do SINEPE/DF e gestores de escolas particulares 
afiliadas participaram de duas ações de intercâmbio de co-
nhecimento no primeiro semestre deste ano. Em uma delas, 
a presidente Fátima de Mello Franco, o vice-presidente Álvaro 
Moreira Domingues e o diretor financeiro, Enéas de Assis 
Portugal, participaram da 12ª edição do GEduc.

O evento é considerado o congresso mais importante de 
gestão educacional no País. Realizou-se em São Paulo, entre 
os dias 26 e 28 de março. Foram apresentadas novidades do 
setor com palestrantes de renome. Eles comentaram sobre 
como as instituições devem se adaptar ao futuro e se desen-
volver constantemente para atender ao novo aluno. 

De 17 de abril a 3 de maio, um grupo de 24 profissionais da 
educação visitou a China (Shanghai e Pequim) e a Coreia 
do Sul (Daegu e Seoul). O objetivo foi conhecer escolas, 
proposta pedagógica e sistema de ensino dos dois países 
asiáticos. Kedma Villas, gestora administrativa do Colégio 
Serios, viajou com o grupo. Segundo ela, o contato com a 
gestão pedagógica e os processos administrativos das insti-
tuições visitadas trouxe experiências significativas para o 
trabalho cotidiano. 

“A otimização do tempo dos estudantes, o respeito das famí-
lias e dos alunos em relação aos professores me chamaram 
atenção. Além disso, percebi que a disciplina, em todos os 
âmbitos, é realmente muito importante no processo educa-
cional. Com organização, a escola, a família e os estudantes 
só têm a ganhar.” - disse. 

Ainda neste ano, o SINEPE/DF organiza a segunda Missão 
Técnica Nacional. Já a VIII Missão Técnica Internacional está 
sendo planejada e será realizada no primeiro semestre de 
2015. O Sindicato prepara novidades para as duas iniciativas, 
que deverão, mais uma vez, surpreender os gestores. 
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Conheça, nesta edição do SINEPE/News, três projetos pedagógicos
desenvolvidos por escolas particulares do DF

Até o fim do ano, aproximadamente
70 cursos, em diversas modalidades,
serão oferecidos

Projeto incentiva a integração de 

jovens com a filosofia
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Mala com livros ajuda a despertar 

interesse pela leitura

Crianças conhecem problemas

da comunidade local

Walther Castelli

debateu particularidades

Alessandra Gotuzo apresenta método

fônico e ciclo sequêncial de aprendizagem

Gestores posam para foto na Korea Foundation For The Promotion Of Private

(& Public) School, em Daegu, na Coréia do Sul


