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Brasília, 01 de fevereiro de 2019. 

Prezada Diretora, 

Prezado Diretor, 

 

Com o objetivo de ressignificar o olhar sobre os dados e indicadores educacionais e como 

utilizá-los para auxiliar na organização do trabalho pedagógico, a Secretaria de Educação preparou um 

material sobre Dados e Indicadores Educacionais para ser utilizado no dia 05 de fevereiro. 

 

Desta forma, os materiais estarão disponíveis nos sites da Secretaria de Estado de Educação 

(http://www.se.df.gov.br/) e Avaliação em Destaque (http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/), 

com o intuito de proporcionar interação, informação e reflexão para que os dados sejam utilizados no 

planejamento das atividades pedagógicas. Para isso, utilizaremos alguns meios de comunicação 

disponíveis via Internet, possibilitando aos profissionais participar do evento na própria escola. 

 

Para que esse encontro seja o mais proveitoso possível, no dia 05 de fevereiro serão 

disponibilizados contatos via WhatsApp, por meio dos quais poderão ser encaminhadas dúvidas, 

questionamentos e sugestões, além de uma entrada ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria 

( www.youtube.com/educadf ), às 15h, com a participação da SUPLAV e demais responsáveis pelas 

áreas técnicas que compõem a Subsecretaria. 

 

(61) 99639-1107: Para as Regionais de Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, 

São Sebastião e Ceilândia. 

(61) 99854-3125: Para as Regionais do Plano Piloto/ Cruzeiro, Gama, Taguatinga, 

Núcleo Bandeirante e Guará. 

(61) 99661-3504: Para as Regionais de Samambaia, Santa Maria, Paranoá e Recanto 

das Emas. 

 

  Nesse sentido, sua participação na preparação deste momento será essencial, sendo 

necessárias as seguintes providências, conforme seja possível, dentro da realidade de cada Unidade 

Escolar: 

- Computador com acesso à Internet; 

- Vídeo para a atividade; 

- Celulares com o Aplicativo WhatsApp, para o envio dos questionamentos, dúvidas e 

sugestões (pode ser o de uso pessoal); 

-  Acesso ao Canal da Secretaria de Educação no Canal da SEEDF no YouTube: 

EducaDF para acompanhar a entrada ao vivo da SUPLAV. 

 

Nosso encontro será um sucesso e contamos com sua participação e divulgação junto à sua 

equipe escolar.  

 Cordialmente, 

 

Secretaria de Estado de Educação  
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