
Para auxiliar a Diretoria Executiva nas ações estratégicas da entidade e promover maior proximidade com os profissionais 
que vivenciam o processo educacional, o SINEPE/DF conta com o trabalho realizado pelos Conselhos Administrativo, 
Consultivo e Diretorias Regionais.

Para compor a Diretoria Regional, foram eleitos oito associados, quatro diretores e quatro vice-diretores. Cada dupla é 
responsável por uma das quatro Diretorias Regionais e abrange ao menos três regiões administrativas do DF.

Júlio Egreja, Edmilson Rodrigues, Erli Ferreira, Roberto Jorge Cunha, Roberto Cavalcante, Ivan Cesário, Paulo Henrique 
Saenger e Irmã Maria de Lourdes Tomazini são os responsáveis por divulgar para as escolas filiadas, de suas respectivas 
regiões, os serviços prestados pelo Sindicato, além de ouvir as sugestões apresentadas pelos associados e levá-las ao 
SINEPE/DF.

“Não só a Diretoria Executiva e os Conselhos devem participar do processo de apreensão e organização das demandas. 
É essencial a participação das Diretorias Regionais. Elas encaminham sugestões para nossa atuação. Desejamos que os 
diretores façam um excelente trabalho” - completou o presidente do Sindicato, Álvaro Domingues.
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Diretorias Regionais auxiliam
Sindicato nas demandas do setor

Expediente

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal

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.

facebook.com/SinepeDF
twitter.com/SinepeDF
sinepe-df.org.br

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos 

Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE/

DF), Álvaro Moreira Domingues, foi empossado 

no final de 2014 com a nova diretoria executiva e o 

conselho administrativo. Desde então, a equipe está 

empenhada em acompanhar diferentes discussões 

do setor e participar delas. 

Um dos primeiros compromissos foi a reunião com 

diretores do Procon-DF. Com a recorrente polêmica 

do material escolar na imprensa, o encontro foi 

importante para discutir o assunto e minimizar 

impactos negativos nos jornais.

No início do ano letivo, houve a participação na 

operação “Volta às Aulas”, organizada pelo Batalhão 

de Trânsito. Para consolidar parcerias, o presidente 

do Sindicato reuniu-se também com o secretário 

de educação do DF, Júlio Gregório, e visitou a sede 

da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação 

(Proeduc). “Somos parceiros e queremos manter o 

apoio” - ressaltou a promotora Cátia Gisele Martins.

Outro destaque foi a 6ª edição do Dia Anec, promovido 

pela Associação Nacional de Educação Católica do 

Brasil (Anec). 

Um tema em voga desde que a nova gestão iniciou 

os trabalhos foi a unificação dos calendários das 

escolas públicas e particulares. O Sindicato participou 

de audiência pública e se reuniu com o presidente 

da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC), 

deputado Reginaldo Veras. “A decisão pode afetar 

o desenvolvimento do aluno e prejudicar o plano 

pedagógico das escolas” - ressaltou Álvaro. O 

SINEPE/DF reuniu-se ainda com representantes da 

Defensoria Pública e participou de oficina sobre o 

tema no Tribunal Superior do Trabalho.

Em todas as oportunidades, o presidente do Sindicato 

defendeu a importância da liberdade no processo 

educacional. “A grande contribuição da educação 

particular é o valor da liberdade, desde sua acepção 

constitucional até a dimensão geradora de riqueza 

na atitude de empreender. Estamos trabalhando 

incessantemente para fortalecer o lema Educação - 

Livre Educação” - concluiu Álvaro.

A Eficácia da Gestão Escolar
Com objetivo de identificar práticas comuns em escolas públicas de 

qualidade, a Fundação Lemann fez um estudo em Minas Gerais que ficou 

conhecido como “Excelência com Equidade”.  Concluiu-se, entre vários 

aspectos relevantes, os citados a seguir.

1. Definir metas e ter claro o que se quer alcançar.

2. Acompanhar de perto e continuamente o aprendizado dos alunos.

3. Usar dados sobre o aprendizado para embasar ações pedagógicas. 

4. Fazer da escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado.

Pesquisadores de Harvard analisaram práticas de boas escolas de Nova York 

e também chegaram a conclusões.

5. Oferecer “feedback” constante aos professores.

6. Usar dados e resultados de avaliações para orientar o ensino. 

7. Oferecer tutoria extraclasse aos alunos. 

8. Aumentar o número de horas-aula.

9. Ter altas expectativas quanto à disciplina e ao comportamento dos 

estudantes.

Há uma décima conclusão, extraída de ambos os estudos, que poderíamos 

resumir assim: Existe significativa relação entre o desempenho dos alunos 

e o nível socioeconômico do país, no entanto - não é causalidade nem 

condenação - a escola pública (“e a privada” – acréscimo meu) é a arma 

mais poderosa contra a armadilha intergeracional da pobreza. Constatou- se , 

também, que maior oferta de recursos - gasto por aluno,  menor número de 

alunos em sala de aula, ou maior parcela de professores com pós-graduação 

- não tem impacto sobre o desempenho dos discentes, ou, quando tem, é 

na direção inversa: mais recursos reduzem o desempenho dos estudantes!

Prezados diretores - gestores, há muito em comum entre os princípios que 

norteiam uma gestão eficiente. E pelo que conheço das escolas particulares 

no DF, somos, em maioria, muito eficientes, principalmente pelos resultados 

que obtemos nas diferentes comunidades em que atuamos.

Finalmente, as dez conclusões – propositalmente escolhidas e enumeradas 

por mim - servem como excelentes ideias para o projeto pedagógico de 

nossas escolas, da menor à maior.

Um abraço a todos,

Álvaro Moreira Domingues 

Júnior - Presidente do 

SINEPE/DF

Com informações de Samuel 

Abreu Pessôa - Físico/

Economista 

Nova gestão
firma parcerias para
fortalecer o segmento



SINEPE/DF News

De 17 de abril a 1º de maio, 
a diretoria do Sindicato e 
gestores de escolas par-
ticulares afiliadas irão a 
Portugal, Espanha e Itália, 
na VIII Missão Técnica 
Internacional. “A ideia das 
missões é conhecer insti-
tuições que são referência 
na área educacional e viven-
ciar modelos inovadores, 
sejam públicos ou privados. 
Para a escolha dos locais 
desta edição, foram levados 
em consideração modelos 
de educação contemporânea 
que possam contribuir para 
a educação no Brasil” - 
explica o presidente Álvaro 
Domingues.

Em Portugal, a Escola da 
Ponte é um dos grandes 
destaques. Conhecida por 
fugir do modelo tradicional, 
a instituição visa à formação 
de pessoas autônomas, 
responsáveis, solidárias e 
democraticamente compro-
metidas com a construção 
de um destino coletivo. A 
Ponte não segue um sistema 

baseado em séries. Seus 
professores não são respon-
sáveis por disciplina nem por 
turma específicas. Os alunos 
definem suas áreas de inte-
resse e desenvolvem proje-
tos de pesquisa, tanto em 
grupo como individualmente. 
Com essa liberdade, o apoio 
das famílias e a confiança 
dos professores fazem 
com que as dificuldades 
sejam vencidas e o sistema 
funcione.

A Escola Marillac também 
está no roteiro. É uma insti-
tuição pública de Barcelona 
que desenvolve a educação 
a partir de uma concep-
ção cristã do ser humano, 
da vida e do mundo. Visa 
a desenvolver as habili -
dades do aluno nas esferas 
intelectual, física, emocional 
e social, com metodologia 
flexível que se adapta às 
necessidades específicas do 
estudante e inclui inovações 
didáticas. Busca incentivar a 
parceria entre pais e escola, 
além de projetar a educação 
para além da sala de aula 
por meio de atividades que 

promovem integração social.
Ainda em Barcelona, haverá 
um workshop com Antoni 
Zabala. Será um dia inteiro 
de capacitação com 
esse profissional 
f o r m a d o  e m 
F i l o s o f i a  e 
Ciências da 
E d u c a ç ã o . 
Zabala preside 
a t u a l m e n t e 
o  I n s t i t u t o 
d e  R e c u r s o s 
e  I n v e s t i g a ç ã o 
para a Formação e é dire-
tor do Câmpus Virtual de 
Educação da Universidade 
de Barcelona. Responsável 
pela maior transformação do 
sistema de ensino espanhol, 
o educador tornou-se uma 
referência internacional. 
Estudioso e mestre de dife-
rentes aspectos do desen-
volvimento curricular e da 
formação de professores, 
presta consultorias a esco-
las e ministérios da edu-
cação de vários países na 
América Latina. O professor 
é um crítico da resistência 
dos órgãos que regulamen-
tam os sistemas de ensino 

brasileiro e espanhol.

Na Itália, o grupo visita 
o Centro Internazionale 

Malaguzzi, na cidade 
de Reggio Emilia. 

O programa con-
siste em uma 
introdução ao 
projeto edu-
cac iona l  da 
cidade. Contará 

com visita gui-
ada à exposição e 

uma visita interativa 
ao atelier do Centro. O grupo 
aproveitará a oportunidade 
para conhecer também uma 
escola da região.
 
Muitos conhecimentos serão 
construídos pelos partici-
pantes da Missão Técnica 
que contemplará esse diver-
sificado roteiro.

O SINEPE/DF vai comparti-
lhar as experiências com as 
escolas afiliadas e, assim, 
contribuir para a elaboração 
de propostas pedagógicas 
modernas e inovadoras para 
o Distrito Federal.

“A ideia das
missões é conhecer 
instituições que são 
referência na área

educacional e
vivenciar modelos 

inovadores”.

Próxima Missão Técnica visita
instituições referência na Europa

A nova Diretoria Executiva do Triênio 2015/2017 
tem buscado se aproximar das escolas particu-
lares do DF, estreitar laços com o governo, com 
a secretaria de Educação e demais órgãos que 
compõem o cenário local da Educação. Para 
isso conta com os membros do Conselho de 
Administração e Diretorias Regionais. Essa 
equipe está preparada para enfrentar os desa-
fios que estão pela frente.

O presidente do Conselho Consultivo, professor 
Atef Aissami, afirmou na posse da Diretoria que 
espera cumprir a expectativa de todos nessa 
caminhada. “Nos últimos 40 anos, confirmamos 
a importância do segmento educacional para 
a sociedade. Testemunhamos não só o cresci-
mento por meio da educação, mas também a 
geração de empregos. Quanto às dificuldades que o setor enfrentou, posso dizer que encontramos no Sinepe/DF 
um porto seguro. Uma entidade sempre atuante e proativa”, destacou. Além do professor Atef, o Conselho de 
Administração é composto por Aloísio Otávio Pacheco de Brito, Jaime Martins Zveiter, Paulo Fernando Cardoso 
Soares, Lúcia Cristina Fernandes Seixas e Marino Angst.

Conheça um pouco mais sobre os membros da nova Diretoria Executiva, formada por quatro representantes. 

Presidente
Álvaro Moreira Domingues Júnior

Graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília (UnB), licenciado em Biologia pela Universidade 
Católica de Brasília, bacharel em Ciências Biológicas e bacharel em Biologia pela UnB. Álvaro fez mestrado em 
Administração Escolar na Universo, foi professor de Biologia e diretor do Centro Educacional Sigma. É membro do 
Conselho de Educação do Distrito Federal. Na gestão anterior do SINEPE/DF, foi vice-presidente, diretor adminis-
trativo e financeiro.

Vice-presidente
Walter Eustáquio Ribeiro

Atualmente diretor do Instituto Presbiteriano Mackenzie de Brasília, Walter é formado em Relações Internacionais 
pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduado em Marketing também pela UnB. Tem mestrado em Administração 
Política e Estratégica e é doutorando em Inovação na Gestão de Instituições de Ensino Superior, também pela UnB.

Diretor financeiro
Clayton da Silva Braga

Graduado e licenciado em Letras - Português-Inglês pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB), pós-gra-
duado lato sensu com especialização em Administração Escolar pela Universidade Salgado de Oliveira e mestrando em 
Gestão Educacional pela Universidade de Jaén. Clayton é diretor do Centro Educacional CCI Sênior em Samambaia. 
Na gestão anterior, atuou na diretoria administrativa do SINEPE/DF.

Diretor administrativo
Jarbas Toledo Guimarães

Graduado em Matemática pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB), analista de sistemas e pós-graduado 
em Gerência de Processamento de Dados pela IBM. O diretor administrativo também é pós-graduado latu senso em 
Administração Escolar, professor de Matemática, Estatística e Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática 
do Instituto Superior Fátima e vice-diretor da Escola Franciscana Nª Sª. de Fátima. Jarbas foi gerente de Análise 
e Processamento de Dados da SHIS e diretor de Processamento de Dados da Universidade Católica de Brasília.

Conheça mais sobre a
nova diretoria do SINEPE/DF
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