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Editorial

No ano em que comemoramos os 60 
anos de Brasília, a EAPE se prepara 
para contribuir com a superação de 

cinco desafios estabelecidos pela Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal: 
alfabetização na idade certa, defasagem ida-
de-ano, proficiência das aprendizagens dos 
anos finais, novo ensino médio e formação e 
motivação de professores(as). É muito pro-
vável que Anísio Teixeira, ao assinar o Plano 
das Construções Escolares de Brasília e ao 
conceber o sistema público na Nova Capital, 
nunca pudesse imaginar que ainda estaríamos 
discutindo problemas como aprendizagens no 
tempo esperado. Sessenta anos depois e com 
3 milhões de habitantes a mais do que o proje-
tado para 2020, Brasília nos impõe uma pauta 
na educação que só será enfrentada com po-
líticas públicas arrojadas, entre elas a política 
de formação continuada. 

A EAPE também definiu seus desafios: a 
construção do Referencial de Saberes e Práti-
cas da Formação Continuada (Ordem de Ser-
viço nº 3, de 17/01/2020), a consolidação dos 
setores de Pesquisa e Avaliação da EAPE, a 
discussão de estratégias administrativas e pe-
dagógicas para o enfrentamento à “evasão” 
de cursistas, a adequação da linguagem e das 
atividades propostas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) e a implementação do 
Sistema de Gestão Administrativa e Pedagó-
gica da EAPE – SIGEAPE. 

Subsecretário de Formação Continuada dos Profissionais da Educação

Nesta segunda edição da Revista InForma-
ção Continuada, ilustrada com imagens his-
tóricas de Brasília, apresentamos o catálogo 
de cursos do 1º semestre de 2020, a agen-
da de eventos de formação do corrente ano, 
o calendário 2020 da formação continuada, 
a criação do SIGEAPE e uma matéria sobre 
a sessão solene, na Câmara Legislativa, para 
celebrar a sanção, pelo governador Ibaneis 
Rocha, do Dia da Formação Continuada dos 
Profissionais da Educação (Lei nº 6.052, de 
07/02/2020). 
Ter um dia dedicado à formação continuada 
dos profissionais da educação é o reconheci-
mento da EAPE tanto como setor estratégico 
para a educação no Distrito Federal, quanto 
como da própria formação de servidores(as) 
enquanto processo essencial para o sucesso 
da escola pública. Internamente, a criação do 
SIGEAPE representa o início da profissionali-
zação dos processos de inscrição, movimen-
tação e certificação de cursistas, com geração 
de dados e de informações de confiança. Pos-
teriormente, o SIGEAPE oportunizará a cria-
ção de um ambiente virtual de aprendizagem 
de interesse da formação continuada.
Esperamos que, nos próximos aniversários 
de Brasília, possamos trazer notícias de re-
solução dos desafios que nos são impostos e 
matérias sobre como estamos cada vez mais 
preparados para entender e enfrentar outros e 
novos desafios que irão surgir. 
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Ogovernador Ibaneis Rocha sancionou a Lei nº 6.502, de 7 de feve-
reiro de 2020, que institui e inclui, no calendário oficial de eventos 
do Distrito Federal, o Dia da Formação Continuada dos Profissio-

nais da Educação, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de agosto. A 
proposição de um dia dedicado à formação continuada de professores(as) 
e demais servidores(as) da Secretaria de Estado de Educação simboliza 
o reconhecimento de uma política pública estratégica para a qualidade 
da educação pública no Distrito Federal. De autoria do deputado Chico 
Vigilante, com relatoria da deputada Telma Rufino e do deputado Martins 
Machado, o Dia da Formação Continuada dos Profissionais da Educação 
será celebrado sempre no dia 10 de agosto, em homenagem à instituição 
da então Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal da extinta Fundação Edu-
cacional, em 10 de agosto de 1988, por meio da Resolução nº 2.416.

Governador sanciona lei 
que cria o dia da Formação 
continuada no dF

EapE 30 anos

O simbolismo de um dia para se 
homenagear a formação continuada 
requer um breve olhar para a histó-
ria. No caso específico do Distrito 
Federal, a formação continuada 
esteve articulada à implementação 
de importantes e históricas políticas 
públicas distritais, em diversos go-
vernos, como, por exemplo, o Ciclo 
Básico de Alfabetização (CBA), a 
Escola Candanga, a jornada amplia-
da com coordenação pedagógica 
local, o Bloco Inicial de Alfabetiza-
ção (BIA), o Currículo em Movimen-

to, a organização escolar em ciclos 
e semestralidade e o Sistema Per-
manente de Avaliação do Distrito 
Federal (SIPAE/DF). Além disso, a 
formação continuada também foi 
desenvolvida por intermédio de 
parcerias, tais como Proletramen-
to, Profuncionário, Parfor, PNEM, 
Progestão e Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Conselhos Es-
colares. 

No ano em que comemoramos 
os 60 anos de Brasília, é importante 
lembrar que a formação continua-

da, na perspectiva de capacitação à 
época, tem início em 1957 e foi co-
ordenada pela Divisão Industrial do 
Departamento da Companhia Urba-
nizadora da Nova Capital (NOVA-
CAP). Ainda que de forma bastante 
incipiente, essa iniciativa demons-
trou articulação com a proposta de 
Anísio Teixeira, uma vez que, para 
esse importante educador, as mu-
danças necessárias na educação 
aconteceriam por intermédio de 
docentes bem preparados. Nesse 
contexto, até mesmo o presiden-
te Juscelino Kubitschek expressou 
sua preocupação com a formação 
continuada, ao afirmar que era pre-
ciso preparar as professoras em 
programas de aperfeiçoamento.

Em seguida, já nas décadas de 
1960, 1970 e meados de 1980, a 
formação continuada das professo-
ras e dos professores, embora sem 
uma estrutura mais profissionaliza-
da, continuou a ser desenvolvida 
pela extinta Fundação Educacio-
nal do Distrito Federal, até a cria-
ção da Escola de Aperfeiçoamento 
de Pessoal – EAP (Resolução nº 
2.416/1988). A EAP viabilizou a im-
plementação de uma programação 
de formação continuada com ca-
ráter mais institucional e, de certa 
forma, um pouco mais adequada às 
necessidades de aperfeiçoamento 
das diretorias regionais de ensino 
e da área central. A partir desse 
momento, a formação de todos os 
profissionais da educação, e não 
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apenas dos do-
centes, passou a 
constar na agen-
da, ainda que de 
modo incipiente.

A EAP fun-
cionou de 1988 a 
1992, foi fechada 
em 1993 e reto-
mada em 1995, 
já como Escola 
de Aperfeiçoa-
mento dos Profissionais da Educa-
ção – EAPE. Em 1997, foi recria-
da, oficialmente, a partir da Lei nº 
1.619/1997. De 1999 até o primeiro 
trimestre de 2010, a EAPE passou 
por modificações, tanto no que se 
refere à sua vinculação, quanto em 
relação às suas concepções. Po-
de-se afirmar que, nesse período, 
grande parte das ações para o for-
talecimento da formação emancipa-
dora e articulada com a realidade 
dos servidores da rede pública de 
ensino foi comprometida.

A partir de abril de 2010, a 
EAPE retomou a participação 
dos formadores na elaboração 
da proposta de formação. De 
2011 a 2014, já fortalecida pe-
las ações de abril a dezembro de 
2010, implementou as seguintes 
ações: discussão coletiva para a 
elaboração das Diretrizes de For-
mação Continuada; retomada da 
articulação com as políticas de 
formação do Governo Federal; 
recomposição dos quadros inter-

nos e criação do setor de avalia-
ção. Além disso, a EAPE passou 
a defender a implementação de 
cursos estruturantes, buscando 
apoio político e recursos finan-
ceiros, reuniu um grupo de for-
madores extremamente prepara-
dos e com dedicação exclusiva 
a apenas um curso, recebeu um 
número significativo de cursistas 
e passou a realizar cursos em po-
los nas Coordenações Regionais 
de Ensino e nas Regiões Admi-
nistrativas. 

O início de 2019 representa, his-
toricamente, o fortalecimento da 
EAPE como proponente de políticas 
públicas, uma vez que se torna Sub-
secretaria de Formação Continuada 
dos Profissionais da Educação (De-
creto nº 39.772, de 12 de abril de 
2019). Desse modo, é retomada 
a ideia de cursos estruturantes e, 
nesse sentido, o Projeto Aprender 
Sem Parar contempla a formação 
de professores(as), gestores(as) e 
orientadores(as) educacionais, com 

a proposta pedagó-
gica de percursos 
formativos comuns 
e percursos for-
mativos individua-
lizados, conforme 
necessidades, mo-
tivações ou interes-
ses de cursistas ou 
das turmas. 

Com o apoio 
estratégico da Sub-

secretaria de Gestão de Pessoas – 
SUGEP, o ano de 2019 também é 
marcado pela histórica recomposi-
ção do quantitativo de formadores 
e, com isso, pela inédita presença 
de polos da EAPE em todas as Co-
ordenações Regionais de Ensino. 
Além disso, nesse ano, também 
tivemos a composição da equipe 
responsável pela produção de ma-
terial didático (Edital nº 9, de 08 de 
março de 2019), a retomada dos 
setores de pesquisa e de avaliação 
e a organização do I Seminário de 
Formação Continuada: divulga-
ção científica para uma educação 
de qualidade social, a fim de con-
tribuir para a socialização dos tra-
balhos de pesquisa dos servidores 
egressos do afastamento remune-
rado para estudos em nível de mes-
trado e doutorado. 

O primeiro evento para come-
morar o Dia da Formação Continu-
ada dos Profissionais da Educação 
será realizado na Câmara Legislati-
va, em Sessão Solene.
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Como parte das comemorações 
aos 30 anos da EAPE, foi realiza-
da, no dia 8 de novembro de 2019, 

Sessão Solene na Câmara dos Deputa-
dos. O evento, de iniciativa da deputada 
Érika Kokay, ocorreu no Plenário Ulysses 
Guimarães e contou com a presença de 
formadores(as), ex-formadores(as), servi-
dores(as) e ex-servidores(as) da Carreira 
Assistência, ex-diretores(as) da EAPE, 
ex-secretários de educação, subsecretá-
rios(as), chefes de assessoria do gabine-
te da SEEDF, sindicalistas, deputados(as) 
distritais e federais e representantes da 
Universidade de Brasília. Foi uma tarde 
de belas homenagens à EAPE, instituição 
que já expediu mais de 200 mil certifica-
ções e que é a responsável pelos proces-
sos de afastamento remunerado para es-
tudos, em nível de mestrado, doutorado 
e pós-doutorado, e pela concessão de 
bolsas de línguas, de segunda graduação 
e de especialização. No dia 10 de agosto 
de 1988, a Resolução nº 2.416 institui a 
Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal 
(EAP) da extinta Fundação Educacional. 
No fim do ano de 1993, a EAP foi fecha-
da, voltando a ser reaberta, de forma pro-
visória, em 1995. Em 1997, a Lei nº 1.619 
cria a Escola de Aperfeiçoamento dos 
Profissionais da Educação (EAPE). Vinte 
e dois anos depois, em 2019, a EAPE se 
torna Subsecretaria de Formação Conti-
nuada dos Profissionais da Educação.

sessão solene na câmara
dos deputados 

na Câmara
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reFerencial de 
saberes e práticas 
da Formação 
continuada

parâmEtro para Formção

Para consolidar e fortalecer os 
processos de formação, foi 
publicada a Ordem de Serviço 

nº 3, de 17 janeiro de 2020, que insti-
tui comissão responsável por elabo-
rar minuta do Referencial de Saberes 
e Práticas da Formação Continuada, 
parâmetro para todas as ações de 
formação (cursos, seminários, ofi-
cinas, congressos, palestras, entre 
outros) referentes à Carreira Magis-
tério Público do Distrito Federal. O 
Referencial de Saberes e Práticas 
constitui importante contribuição 
da EAPE na formulação de políticas 
públicas com vistas ao desenvolvi-
mento profissional de todos os inte-
grantes da Carreira Magistério. Após 
noventa dias de trabalho, a comissão 
constituída apresentará a versão que 
será submetida a consulta pública 
de toda a Rede. Ainda no ano de 
2020, a EAPE iniciará o processo de 
construção de um referencial similar 
para a formação continuada de ser-
vidores(as) da Carreira Assistência à 
Educação. 
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eape nas nuvens: a 
criação do siGeape 

Inovação

Oano de 2020 inicia-se com parte 
dos procedimentos administrati-
vos, como inscrição, movimenta-

ção e certificação de cursistas, realizados 
no Sistema de Gestão Administrativa e 
Pedagógica da EAPE – SIGEAPE. Desen-
volvido pela equipe do CRTE de Sobra-
dinho, composta por Edmilson Suares 
Lucio Junior, Jailton Cristalino Pereira e 
Danielle Duda Nunes de Carvalho, o SI-
GEAPE oportuniza a geração de dados 
e de informações com segurança, além 
da produção de relatórios com diversos 
tratamentos, tais como gráficos, tabelas 
e quadros. O novo sistema está estrutu-
rado em perfis específicos para cursistas, 
articuladores de cursos, gerentes, direto-
res e gestores de escolas, os quais pos-
sibilitam o acesso de documentos, a ava-
liação de propostas de curso ou de ações 
de formação, a emissão de certificados, 
entre outros procedimentos, a depender 
das restrições de cada perfil. O SIGEAPE 
é um sistema ajustável a diversas deman-
das de ordem pedagógica e administrati-
va; no futuro, incluirá os processos refe-
rentes à concessão de bolsas de estudo 
(idiomas, graduação, segunda graduação 
e especialização) e ao afastamento remu-
nerado em nível de mestrado, doutorado 
e pós-doutorado. No que tange à dimen-
são pedagógica, será possível desenvol-
ver um ambiente virtual de aprendizagem 
próprio, com especificidades de interes-
se da formação continuada. 



 9 INFormação

carreira 
assistência  

aprEndEr sEm parar 

Arecomposição do quadro de for-
madores(as) da EAPE, em 2019, 
permitiu a proposição do curso 

Aprender Sem Parar para servidores(as) 
da Carreira Assistência à Educação – 
CAE, uma reivindicação histórica para 
essa categoria. Em breve, serão abertas 
as inscrições para o curso, que, devido 
à abrangência dos cargos que compõem 
a CAE, será realizado com a participação 
de outras subsecretarias, de profissionais 
que atuam nas Coordenações Regionais 
de Ensino e de parceiros. 

eape dia e noite 

Com a reestruturação do quadro de 
formadores(as) da EAPE em 2019, 
será possível ampliar, em 2020, as 

demandas de formação no turno notur-
no, incluindo as inéditas turmas do curso 
Aprender Sem Parar – Gestão Democráti-
ca, para quem desejar fazer a formação à 
noite. Para quem atua em regência, tere-
mos outros cursos do Projeto em Tagua-
tinga, no Guará, no Paranoá e na sede da 
EAPE. Aos poucos, mas de forma consis-
tente, a EAPE vai fortalecendo a iniciati-
va de levar a formação continuada para 
os(as) servidores(as) do turno noturno. 
Além disso, muitas das outras ações de 
formação, como seminários, congressos 
e oficinas, terão atividades que ocorrerão 
também à noite, a fim de contemplar, de 
modo mais abrangente, toda nossa Rede. 
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Odia 20 de novembro de 2019 
será lembrado pelo plantio, 
na EAPE, de duas mudas 

de baobá, árvore de grande signi-
ficado cultural e religioso para as 
populações tradicionais africanas. 
De porte exuberante, os baobás pa-
recem registrar memórias e saberes 
de tempos inalcançáveis pela me-
mória, além de simbolizar a energia 
vital, a sabedoria, a ancestralidade 
e a religiosidade. Como abrigo para 
os mestres griôs, o baobá é o palco 
para a transmissão de valores cultu-
rais, contação de histórias, constru-
ção de conhecimento entre gerações 
e conscientização de identidades co-
letivas. Com o plantio dos baobás, a 
EAPE reforça, simbolicamente, nossa 
(re)conexão com a África, para que 
possamos refletir sobre um passado 
perverso, um presente desigual e um 
futuro que há de ser de democracia 
racial no Brasil e no mundo. 

baobá, a árvore 
da ancestralidade 
aFricana, aGora na 
eape

ConsCIênCIa nEgra
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N a primeira semana de março, teremos o 
evento Mulheres: Vozes e Histórias, 
oportunidade em que realizaremos uma 

série de debates e apresentações sobre a re-
presentatividade das mulheres e as relações 
de poder, levando-se em consideração suas 
diversas vozes e histórias. O Dia Internacio-
nal da Mulher é a data que compõe a jornada 
da luta feminina por igualdade de oportunida-
de e liberdade e da luta contra o feminicídio, 
a exploração econômica, a desumanização e 
hierarquização das mulheres. A luta contra as 
opressões e violências operadas pelo sistema 
patriarcal é constante e cotidiana, sendo parte 
integrante da agenda de mobilizações femininas.
 O debate das estratégias de enfrenta-
mento a essas violências é ferramenta fun-
damental nas práticas pedagógicas de-
senvolvidas e utilizadas por professoras e 
professores no contexto educacional da SEEDF. 

MULHERES 
vozes e Histórias

o quE vEm por aí

BRASÍLIA

60 anos de educação e 
Formação continuada

N o dia 15 de abril de 2020, a EAPE promoverá o 
evento Brasília: 60 anos de Educação e Forma-
ção Continuada,como espaço para reflexões, ho-

menagens e debates sobre o aniversário de Brasília, de 
um ponto de vista da educação e da formação continua-
da, uma vez que o projeto de construção da Nova Capital 
foi inovador na arquitetura, na engenharia e, também, na 
educação. Teremos, nesse dia, a presença de estudan-
tes, professores(as) e demais servidores(as) pioneiros(as) 
e que vivenciaram, na origem, o modelo educacional pro-
gressista de Anísio Teixeira. 

II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

divulGação cientíFica para uma 
educação de qualidade social

N o dia 20 de maio de 2020, será realizada a segunda 
edição do Seminário de Formação Continuada: 
divulgação científica para uma educação de qua-

lidade social, evento que reunirá servidores(as) da SEEDF, 
das carreiras Magistério e Assistência à Educação, contem-
plados com o afastamento remunerado para estudos em 
nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Na ocasião, 
os(as) convidados(as) socializarão as pesquisas realizadas 
e os saberes adquiridos nos cursos de pós-graduação du-
rante o afastamento.

Trata-se de um evento de formação continuada no cam-
po de ensino-aprendizagem para a qualificação da educa-
ção básica da SEEDF, oportunizado por meio dos estudos 
dos egressos do afastamento remunerado para estudos. 
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No dia 18 de setembro de 2020, 
data de aniversário do educador 
Paulo Freire, ocorrerá o evento  

Diálogos com Paulo Freire: uma pe-
dagogia para a EJA. A Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) tem a função 
social de assegurar a escolarização de 
jovens, adultos e idosos que voltam à 
escola, assumindo o compromisso do 
presente para a construção do futuro. 

Sendo assim, a partir das deman-
das desses estudantes, a escola deve 
proporcionar espaços dialógicos para 
a “formação de sujeitos capazes de 
intervir, de forma reflexiva, crítica, pro-
blematizadora, democrática e eman-
cipatória, com voz, vez e decisão, na 
solução e superação dos problemas e 
desafios impostos à sua sobrevivência 
e existência”, no e para o trabalho, con-
forme preconizam as Diretrizes Opera-
cionais da EJA (SEEDF, 2020, p. 11). 

seminário dia nacional 
de luta das pessoas 
com deFiciência

A  luta das pessoas com defici-
ência na sociedade atual traz 
um histórico que demonstra 

as possibilidades de desenvolvi-
mento promovidas pelo movimento 
de inclusão. Os sistemas educacio-
nais participam ativamente desse 

processo histórico porque trabalham a 
partir de possibilidades, e não de limi-
tações, que existem em função de uma 
organização social que não atende a 
todos em sua complexa constituição. O 
Seminário, a ser realizado no dia 23 de 
setembro de 2020, debaterá a organi-
zação dos contextos escolares em fun-
ção da promoção das aprendizagens 
e do desenvolvimento dos estudantes 
com deficiência, a fim de discutir como 
a sociedade pode e deve organizar-se 
para possibilitar a participação efetiva 
de todos, em todos os setores sociais.

UMA PEDAGOGIA PARA A EJA

diáloGos com 
paulo Freire





o quE vEm por aí

semana da Formação 
continuada no dF

N  o período de 10 a 14 de agosto de 2019, em razão do Dia da 
Formação Continuada dos Profissionais da Educação no Dis-
trito Federal (Lei nº 6.502, de 07/02/2020), teremos a Semana 

da Formação Continuada no Distrito Federal. Serão cinco dias dedi-
cados a debates, reflexões e estudos de temáticas essenciais para a 
construção de uma educação pública igualitária, criativa e inovadora. 
Estão previstos os seguintes eventos: Diversidade e Inclusão, Inova-
ção para outros tempos e espaços na Educação, Festival Internacio-
nal de Ludicidade e Criatividade na Escola, II Bienal de Ludicidade do 
Distrito Federal e Reencontro com a Carreira Assistência.

Diversidade e Inclusão

10 de agosto de 2020

Vivemos em um país e um mundo marcado pelo pluralismo, pela di-
versidade de etnias, povos, identidades, subjetividades e represen-
tações. A diversidade é algo que compõe a condição humana e está 
diretamente ligada à ideia de humanidade, e a escola se constitui 
de um micromundo igualmente diverso. O evento possibilitará dis-
cussões sobre de que modo nossas salas de aula e nossas escolas 
como um todo compõem-se pela diversidade da constituição humana 
existente em nossa sociedade. Neste dia, teremos reflexões a partir 
da identificação de conceitos, demandas e tensões que envolvem a 
temática no cotidiano das escolas. 

Inovação para outros tempos 
e espaços na Educação

11 de agosto de 2020

O contexto cada vez mais virtual de conexões complexifica rapida-
mente nossa sociedade, o que tem reflexos nas aprendizagens. Em 
tempos em que surgem novas ideias e novos conceitos (educação 
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4.0, educação híbrida, robótica, lingua-
gem de programação, gamificação, soft 
skill, hard skill, entre outros), o evento 
tem o objetivo de propor e atualizar o 
debate acerca da cultura digital e das 
aprendizagens na SEEDF.

Festival Internacional 
de Ludicidade e 
Criatividade na Escola 
e II Bienal de 
Ludicidade do DF

12 e 13 de agosto de 2020

Presente nas quatorze Coordenações 
Regionais de Ensino, os Centros de Vi-
vências Lúdicas – Oficinas Pedagógi-
cas, sob coordenação da Subsecretaria 
de Formação Continuada dos Profissio-
nais da Educação, oferecem, há mais 
de 33 anos, formação continuada para 
professores(as). Essa formação é rea-
lizada por meio de cursos, oficinas te-
máticas, pesquisas, rodas de conversa, 
videoaulas, atendimentos individuais, 
seminários, palestras e atividades cul-
turais, sempre em um processo perme-
ado por práticas lúdicas vinculadas ao 
processo de desenvolvimento humano, 
tendo como base as demandas e prio-
ridades da SEEDF. É nessa perspectiva 
de formação continuada que o Festival 
Internacional de Ludicidade e Criati-
vidade na Escola e a II Bienal de Lu-
dicidade foram planejados, respectiva-
mente, para os dias 12 e 13 de agosto 
de 2020, com o objetivo de oportunizar 
debates e vivências sobre a ludicidade 
no processo de ensino e de aprendiza-
gem no Brasil e em outros países. 

Reencontro com a 
Carreira Assistência

14 de agosto de 2020

Reencontro com a Carreira Assistên-
cia acontecerá como forma de resgate 
da formação continuada destinada às 
servidoras e aos servidores da Carreira 
Assistência à Educação (CAE). O even-
to será planejado e organizado exclusi-
vamente para atender as necessidades 
de formação de analistas, técnicos(as) 
e agentes da SEEDF, considerando as 
especificidades e demandas prioritá-
rias do trabalho administrativo. Pre-
tende-se, com isso, contribuir para o 
desenvolvimento profissional dos(as) 
servidores(as) com conhecimentos téc-
nico-administrativos na elaboração de 
planos, projetos e procedimentos or-
ganizacionais, na gestão de pessoas, 
finanças, orçamento e em outras tantas 
ações, rotinas e métodos desempe-
nhados na Secretaria. O evento busca-
rá, também, discutir as questões que 
envolvem o bem-estar profissional e o 
trabalho como dimensão do bem viver. 
A EAPE acredita que os saberes neces-
sários à atividade profissional ampliarão 
o protagonismo da Carreira Assistência 
à Educação na construção e execução 
de políticas públicas, assegurando, ao 
final, uma educação pública de melhor 
qualidade aos nossos estudantes.
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matErIal pEdagógICo

produção de material 
pedaGóGico para  a eJa 
no sistema prisional

A tendendo a uma necessida-
de histórica, o curso Produ-
ção de material pedagógico 

para a EJA no Sistema Prisional 
tem como objetivo subsidiar pro-
fessores(as) de unidades penais na 
elaboração de material didático em 
Educação a Distância (Cadernos de 
Aprendizagens), e está voltado ao 
segundo e ao terceiro segmentos 
da EJA. O curso articula a análise 
de documentos oficiais que regem 
a EJA, a avaliação de materiais di-
dáticos em circulação no Brasil e a 
produção dos cadernos destinados 
à educação prisional na modalida-
de a distância. Com duração de 80 
horas, o curso será desenvolvido 
em encontros presenciais promovi-
dos pela EAPE e em coordenações 
pedagógicas dirigidas pelo Centro 
Educacional 01 de Brasília. As ati-
vidades presenciais serão interca-
ladas com atividades em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) e, ao 
final do curso, será criado um Gru-
po de Trabalho para acompanhar a 
produção dos Cadernos de Apren-
dizagens e seu uso em sala de aula. 
O grupo deverá ser constituído por 
membros do CED 01 e da Gerência 

de Educação Prisional (GEPRI).
A produção de material didático 

em EAD para escolas de unidades 
penais é uma condição para imple-
mentar a modalidade a distância, 
que, no sistema prisional, visa am-
pliar o acesso de pessoas em situ-
ação de cárcere à educação, con-
siderando que, atualmente, apenas 
10% dessa população está matri-
culada em classes de EJA.
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C onsolidando o processo de descentralização da EAPE, 
teremos, em 2020, cursos acontecendo nas 14 CREs. 
Essa ação só é possível por um esforço comum do 

Secretário de Educação, da Subsecretaria de Gestão de Pes-
soas e das próprias Coordenações Regionais de Ensino, os 
quais, em 2019, compreenderam a necessidade de se levar 
formação para os locais mais próximos do trabalho do(a) ser-
vidor(a) e oportunizaram a movimentação de professores(as) 
para atuarem nas Regiões Administrativas do DF.

O catálogo de cursos que ora apresentamos é fruto desse 
esforço conjunto. Do ponto de vista pedagógico, os cursos 
da EAPE em 2020 são fruto de exigências legais, de medidas 
para a execução do PDE e de políticas públicas no âmbito 
federal e distrital, como é o caso da formação para o Novo 
Ensino Médio e para o projeto de Gestão Compartilhada com 
o Esporte. Também são fruto de percepções construídas por 
meio de avaliações externas, avaliações internas e inquieta-
ções em busca de uma educação igualitária e de mais qua-
lidade. Esse é o caso, por exemplo, dos cursos do Projeto 
Aprender Sem Parar, o qual, na edição de 2020, mantém 
seu modelo de percursos formativos comuns e individuali-
zados, voltados agora para as áreas do conhecimento ou 
para os componentes curriculares. No Projeto, também são 
propostos cursos com temáticas consideradas centrais para 
o debate educacional contemporâneo: Aprender Sem Parar 
– Cultura de Paz, Aprender Sem Parar – Diversidade, Apren-
der Sem Parar – EaD, Tecnologias e Mídias e Aprender Sem 
Parar – Coordenação Pedagógica. 

A EAPE segue promovendo formações feitas para a Rede 
por quem é da Rede. Além disso, segue atenta aos proces-
sos essenciais à construção de uma escola pública de qua-
lidade. Por isso, nossos cursos consideram as temáticas do 
bem-estar, do bem viver, da cultura de paz, da mediação de 
conflitos, da inclusão, da diversidade, da ludicidade, da ges-
tão democrática, do currículo, da avaliação e da promoção 
das aprendizagens. 

a Formação continuada presente, 
mais uma vez, nas 14 cres 

catáloGo de cursos 10 semestre/2020
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PLANO PILOTO/EAPE

ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES CURRICULARES: PLANEJAMENTO E REGISTROS
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS DA NATUREZA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS HUMANAS (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS HUMANAS (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – CULTURA DE PAZ
APRENDER SEM PARAR – DIVERSIDADES
APRENDER SEM PARAR – EAD, TECNOLOGIAS E MÍDIAS
APRENDER SEM PARAR – EDUCAÇÃO INFANTIL
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – NOTURNO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE
CONHECENDO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CONSTRUINDO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NO COMPUTADOR
CURSO BÁSICO DE EDUCAÇÃO PRECOCE
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEPÇÕES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO
DESENVOLVIMENTO HUMANO, APRENDIZAGEM E OS TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS
DIÁLOGOS ALÉM DO CORPO: SOCIEDADE, CULTURA CORPORAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS
ENSINO DE GEOMETRIA PARA DEFICIENTES VISUAIS
ESPIRAL DAS ARTES: PRÁTICAS CRIATIVAS PARA PEDAGOGAS(OS)
FORMAÇÃO DA COMUNIDADE LEITORA NA EJA
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
GUIA TRILHAS E CAMINHOS PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO DF
JOGOS E BRINCADEIRAS NA ESCOLA: PRÁTICAS CORPORAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL
JUVENTUDES, CULTURA CORPORAL E ESCOLA
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – CICLO 1, NÍVEL 1A
MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA PARA GESTORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E PARTÍCIPES 
MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA PARA PROFESSORES E MONITORES
MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA: ABORDAGEM TÉCNICA DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL PARA 
GESTORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E PARTÍCIPES
MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA: ABORDAGEM TÉCNICA DAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL PARA 
PROFESSORES E MONITORES
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO PRÁXIS PEDAGÓGICA
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1º E 2º SEGMENTOS – EJA)
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MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O ENSINO MÉDIO
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA OS 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
MULHERES INSPIRADORAS
MÚSICA E INCLUSÃO: VIVÊNCIAS E PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ALTERNATIVOS
NOS CAMINHOS DO AUDIOVISUAL: NOVAS TRILHAS 2020 (7ª EDIÇÃO)
NOVO ENSINO MÉDIO
O BRINCAR E O ENSINO ESTRUTURADO NO AUTISMO
O CORPO E AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
O PAPEL DO JOGO E DA COLETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA)
PEDAGOGIAS URBANAS: A ESCOLA NA RUA POR CIDADES MAIS SUSTENTÁVEIS
PLANO – EJA: LETRAMENTO MATEMÁTICO, CIENTÍFICO E TRANSVERSALIDADE
PLENA ATENÇÃO: PRÁTICAS PARA A SAÚDE E PAZ 
PLURALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA NAS BANCAS DE APTIDÃO DA SEEDF
PRÁTICAS EDUCACIONAIS INOVADORAS
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM EAD: NOÇÕES BÁSICAS
PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A EJA – SISTEMA PRISIONAL 
PROJETO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO CONTEXTO ESCOLAR
RELAÇÕES INTERPESSOAIS E CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS DE GESTÃO COMPARTILHADA COM A 
SEGURANÇA 
SENSIBILIZAÇÃO PARA O MOVIMENTO ATRAVÉS DA DANÇA: O CORPO DANÇANTE NA ESCOLA
SOROBÃ BÁSICO PELA ORDEM MENOS ELEVADA: TÉCNICA OCIDENTAL
TOCANDO FLAUTA E AFINANDO O CANTO
TRADUÇÃO DE TEXTOS DE ESPECIALIDADE NA SALA DE AULA
VIVÊNCIAS COM A MUSICALIZAÇÃO

BRAZLÂNDIA

G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LINGUAGENS DIGITAIS PARA ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS

CEILÂNDIA

APRENDER SEM PARAR – ALFABETIZAÇÃO (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS DA NATUREZA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS HUMANAS (ANOS FINAIS)
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APRENDER SEM PARAR – CULTURA DE PAZ
APRENDER SEM PARAR – EDUCAÇÃO INFANTIL
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
CRIAÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS POR MEIO DO SOFTWARE JCLIC
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEPÇÕES E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO
ESPIRAL DAS ARTES: PRÁTICAS CRIATIVAS PARA PEDAGOGAS(OS)
FORMAÇÃO DA COMUNIDADE LEITORA NA EJA
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
JOGOS E BRINCADEIRAS NA ESCOLA: PRÁTICAS CORPORAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
MULHERES INSPIRADORAS
MUSICALIDADE EM AÇÃO: SABERES E VIVÊNCIAS
ORGANIZAR E FORMAR: INVENTARIANDO A ESCOLA DO CAMPO POR MEIO DA AÇÃO-REFLEXÃO
ROBÓTICA EDUCACIONAL: ARDUÍNO E SUAS FUNCIONALIDADES
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS

GAMA

APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS HUMANAS (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – CULTURA DE PAZ
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
RECRIANDO COM PAPÉIS: O SCRAPBOOK NA ESCOLA COMO FAVORECEDOR DAS APRENDIZAGENS
ROBÓTICA EDUCACIONAL: ARDUÍNO E SUAS FUNCIONALIDADES
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS

GUARÁ

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
APRENDER SEM PARAR – DIVERSIDADES
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – NOTURNO
ESPIRAL DAS ARTES: PRÁTICAS CRIATIVAS PARA PEDAGOGAS(OS)
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – CICLO 1, NÍVEL 1B
RECRIANDO COM PAPÉIS: O SCRAPBOOK NA ESCOLA COMO FAVORECEDOR DAS APRENDIZAGENS 
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ROBÓTICA EDUCACIONAL: ARDUÍNO E SUAS FUNCIONALIDADES (PESQUISA UNB)
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS

NÚCLEO BANDEIRANTE

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
ESTRATÉGIAS CRIATIVAS PARA AS APRENDIZAGENS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
LIBRAS BÁSICO I
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE

SOBRADINHO

APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS DA NATUREZA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – CULTURA DE PAZ
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS FINAIS)
ESPIRAL DAS ARTES: PRÁTICAS CRIATIVAS PARA PEDAGOGAS(OS)
ESTRATÉGIAS CRIATIVAS PARA AS APRENDIZAGENS NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – CICLO 1, NÍVEL 1A
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – CICLO 1, NÍVEL 1C
LINGUAGENS DIGITAIS PARA ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS 
O TERRITÓRIO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

TAGUATINGA

ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES CURRICULARES: PLANEJAMENTO E REGISTROS
AEE PARA ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (AH/SD)
APRENDER SEM PARAR – ALFABETIZAÇÃO (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS DA NATUREZA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS HUMANAS (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – DIVERSIDADES
APRENDER SEM PARAR – EDUCAÇÃO INFANTIL
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – NOTURNO
CRIAÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS POR MEIO DO SOFTWARE JCLIC
LINGUAGENS DIGITAIS PARA ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS
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MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA OS 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
NOVO ENSINO MÉDIO
PLANO – EJA: LETRAMENTO MATEMÁTICO, CIENTÍFICO E TRANSVERSALIDADE
ROBÓTICA EDUCACIONAL: ARDUÍNO E SUAS FUNCIONALIDADES

SAMAMBAIA

A ARTE DOS BONECOS – RECURSOS PARA MUITAS HISTÓRIAS 
APRENDER SEM PARAR – EDUCAÇÃO INFANTIL
CONHECENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – CICLO 1, NÍVEL 1A
RODAS DE BRINCAR: MÚSICAS, DANÇAS E BRINCADEIRAS DO BRASIL E DO MUNDO

PARANOÁ

A ARTE DOS BONECOS – RECURSOS PARA MUITAS HISTÓRIAS 
APRENDER SEM PARAR – GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – NOTURNO
JUVENTUDES, CULTURA CORPORAL E ESCOLA
LINGUAGENS DIGITAIS PARA ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS
O PAPEL DO JOGO E DA COLETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA (TEA)

SÃO SEBASTIÃO

APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS FINAIS)
DIÁLOGOS ALÉM DO CORPO: SOCIEDADE, CULTURA CORPORAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LIBRAS BÁSICO II
MALA DE JOGOS MATEMÁTICOS: ATIVIDADE LÚDICA EM SALA DE AULA
O TEATRO DO OPRIMIDO COMO FERRAMENTA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
PEDAGOGIAS URBANAS EM SÃO SEBASTIÃO: QUE TAL A ESCOLA NA RUA?
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SANTA MARIA

APRENDER SEM PARAR – ALFABETIZAÇÃO (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – DIVERSIDADES
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
ROBÓTICA EDUCACIONAL: ARDUÍNO E SUAS FUNCIONALIDADES
RODAS DE BRINCAR: MÚSICAS, DANÇAS E BRINCADEIRAS DO BRASIL E DO MUNDO
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS

RECANTO DAS EMAS

APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
CONHECENDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
INTRODUÇÃO À ROBÓTICA EDUCACIONAL LIVRE – ALUNO MAKER DIGITAL
RECRIANDO COM PAPÉIS: O SCRAPBOOK NA ESCOLA COMO FAVORECEDOR DAS APRENDIZAGENS
RODAS DE BRINCAR: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA ESCOLA

PLANALTINA

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
APRENDER SEM PARAR – CIÊNCIAS DA NATUREZA (ANOS FINAIS)
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ANOS INICIAIS)
APRENDER SEM PARAR – LÍNGUA PORTUGUESA (ENSINO MÉDIO)
APRENDER SEM PARAR – MATEMÁTICA (ANOS INICIAIS)
G SUITE: FERRAMENTAS GOOGLE PARA EDUCAÇÃO
LINGUAGENS DIGITAIS PARA ELABORAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS
MALA DE JOGOS MATEMÁTICOS: ATIVIDADE LÚDICA EM SALA DE AULA
O AUDIOVISUAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE
RODAS DE BRINCAR: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA ESCOLA
SCRATCH E APP INVENTOR: CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS EDUCACIONAIS
TRILHAS DO FAZER NA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM PLANALTINA






