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Brasília, 31 de janeiro de 2019. 

Prezada Professora, 

Prezado Professor, 

 

Férias são um período maravilhoso e super merecido, pra gente poder descansar, 

recarregar as baterias e começar o ano cheio de disposição e energia!  

Quando o tempo de descanso termina, é hora de pensar no retorno, o que, na nossa 

profissão, é sempre um grande desafio, mas também um maravilhoso estímulo, já que carrega 

a possibilidade de fazer melhor ainda aquilo que já temos feito com tanta dedicação, nos 

trazendo contentamento e realização. 

Para auxiliar nessa tarefa, uma boa estratégia é justamente procurar conhecer dados e 

informações sobre a escola, que impactam diretamente no fazer pedagógico para, a partir daí, 

pensar intervenções adequadas no sentido de melhorar as aprendizagens dos nossos 

estudantes. 

Pensando nisso, a Secretaria de Educação preparou um material com informações 

interessantes que podem ajudar nesse levantamento inicial sobre a sua escola, que será 

disponibilizado nos sites (http://www.se.df.gov.br/) e Avaliação em Destaque 

(http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/), para que os profissionais possam acessar e 

participar do evento na própria escola.  

Com o objetivo de facilitar nossa comunicação nesse dia, criamos uma Central de 

Atendimento via WhatsApp, por meio da qual  poderão ser encaminhadas dúvidas, 

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

Secretaria ( www.youtube.com/educadf ), dia 05/02, às 15h, com a participação da 

SUPLAV e demais responsáveis pelas áreas técnicas que compõem a Subsecretaria, para 

sanar dúvidas sobre os tópicos abordados. Os contatos são os seguintes: 

(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. 

 

Foi tudo elaborado com muito carinho e será uma alegria contar com sua participação.  

Um abraço, 

Secretaria de Estado de Educação 
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