VISÃO DE FUTURO
Ser referência pela excelência em educação básica, com qualidade e equidade

MISSÃO

SISTEMA OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO

Desenvolver e coordenar políticas públicas de educação básica, inclusivas e de qualidade, garantindo plenas condições de funcionamento
da rede pública, em especial da rede estadual, promovendo a formação integral dos estudantes, com vistas ao exercício da cidadania e à
inserção no mundo do trabalho.

OBJETIVOS FINALÍSTICOS
Beneficiários: Alunos
Universalizar a educação
básica, promovendo o
desenvolvimento integral dos
estudantes, garantindo a
formação qualificada,
permanência e sucesso dos
educandos

1.

Tornar a Educação Básica
mais atrativa, proporcionar o
acesso a condições geradoras
de empregabilidade e renda e
a continuidade dos estudos,
favorecendo o exercício
pleno da cidadania

Ampliar a oferta de educação
em tempo integral com
qualidade nas escolas
estaduais

3.

2.

OBJETIVOS DE APOIO
Processos Internos
Fortalecer a gestão democrática nas
escolas, ampliando a participação da
comunidade escolar, o
compartilhamento das decisões
e responsabilidades

1.

Implementar processos
administrativos mais ágeis, flexíveis,
eficazes e eficientes, baseados em
novas tecnologias, padronização de
práticas, dentro de uma cultura
organizacional inovadora

2.

Garantir eficiência nas avaliações de desempenho dos alunos para
subsidiar a formulação de políticas, a responsabilização dos agentes
educacionais e a prestação de contas à sociedade

5.

Reduzir desigualdades
educacionais e estruturais
Dotar as escolas estaduais de
entre regiões, escolas e alunos,
infraestrutura física e
garantindo que a escola seja
tecnológica adequadas ao
um espaço de inclusão,
desenvolvimento do ensino e
diversidade, aprendizagem e às necessidades da sociedade
pertencimento da comunidade
educacional

4.

Identificar parceiros para a
execução das ações e captação de
recursos, fortalecendo a troca de
experiências e cooperação entre
Estado e sociedade civil

3.

Desenvolver planejamento e gestão
integrados na SEE nos níveis central,
regional e escolar, bem como o
regime de cooperação com
municípios e União

6.

Promover a formação continuada, a valorização e a motivação dos profissionais da Educação

Valores
Ética;
Eficiência;
Transparência;

4.

Promover a coleta de informações das escolas mineiras de forma sistematizada
e ágil, com garantia de qualidade, e realizar estudos e pesquisas em consonância
com o que há de mais recente e relevante em educação para subsidiar o
planejamento, acompanhamento e avaliação dos programas da SEE

Aprendizagem e Crescimento

Qualidade;
Inclusão e equidade;
Diversidade;

5.

Responsabilidade pública;
Gestão democrática;

Sustentabilidade;
Criatividade e Inovação.

