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APRESENTAÇÃO

Este contém informações que caracterizam a Secretaria de Estado de Educação, com dados diversos
da rede estadual de ensino, indicadores e metas, bem como o planejamento estratégico da
Secretaria, incluindo a carteira de ações prioritárias de cada subsecretaria e informações
orçamentárias, financeiras, de pessoal, de infraestrutura escolar e tecnológica, estudos realizados e
outros documentos relevantes.
Esse relatório foi elaborado objetivando compartilhar o conhecimento e auxiliar a equipe de
transição, o governador eleito, o (a) próximo (a) Secretário (a) de Estado de Educação e os demais
servidores que conduzirão o órgão de 2019 a 2022, principalmente destacando-se as atividades
previstas para 2019.

Assessoria de Planejamento da Secretaria de Estado de Educação/ Governo de Minas Gerais
Novembro/2018
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS
Minas Gerais, maior estado da região sudeste em termos territoriais e o segundo mais populoso,
soma, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)
de 2017, 21,1 milhões de habitantes. O estado, considerado como um microcosmo nacional em
função da sua diversidade climática, geográfica e populacional, tem mais de 7,5 milhões de
indivíduos com idade entre 0 e 24 anos - faixa etária de formação/escolarização. Isso significa que a
educação tem como público alvo, pelo menos, 35,4% dos mineiros.
Aos 35,4% devem ser acrescidos mais 1 milhão de pessoas com pelo menos 25 de idade que não
sabem ler ou escrever, representados na taxa de analfabetismo de 7,4% em 2017. No que diz
respeito ao atendimento escolar, 97,8% da população entre 6 e 14 anos frequentava o ensino
fundamental em 2017. A taxa de frequência escolar líquida do ensino médio, por sua vez, que trata
da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio, foi de 75,1% indicando um
crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao ano de 2016, no qual a taxa foi de 71%.
No que diz respeito à oferta educacional, Minas Gerais conta, no total, com 16.346 unidades de
ensino para atendimento de 4,6 milhões de estudantes da Educação Básica e Profissional, segundo
dados do Censo Escolar de 2017. Dentre estas unidades, 22% são estaduais e atendem a 2,1
milhões de alunos, o que representa 46% do total de matrículas do estado.
Tabela 1: Unidades de ensino por modalidade, nível, etapa e dependência administrativa de Minas
Gerais em 2017
Modalidades, níveis e etapas de ensino
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Educação Profissional - Nível Técnico
Educação Básica

Estadual
19
3.218
1.960
2.809
2.330
1.643
150
3.625

Dependência Administrativa
Federal
Municipal
Privada
2
6.024
2.851
5
5.717
1.663
3
5.618
1.545
5
1.649
956
59
31
742
10
846
51
63
13
377
74
8.720
3.927

Total
8.896
10.603
9.126
5.419
3.162
2.550
603
16.346

Fonte: INEP/Censo Escolar 2017

Às 3.625 unidades de ensino da rede pública estadual existentes acrescentam-se os cerca de 500
segundos endereços de escola. Os segundos endereços são anexos das escolas estaduais, criados
para atender a demandas específicas da população. Tais anexos funcionam, em grande parte, em
espaços de outras unidades de ensino (sejam elas estaduais ou de outra dependência
administrativa). E, além deles, 12 Conservatórios Estaduais de Música, um Centro Interescolar de
Línguas e o PlugMinas, onde é ofertada a educação profissional e a educação integral.
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A Secretaria de Estado de Educação conta ainda com 47 Superintendências Regionais de Ensino
(SRE) responsáveis pela gestão local, pelo acompanhamento do trabalho nas escolas em sua área de
abrangência. A divisão das SRE e a distribuição das escolas estaduais (rurais e urbanas) em todo o
território são apresentadas no Mapa 1.
Figura 1: Distribuição das unidades de ensino por SRE em Minas Gerais em 2017

Fonte: INEP/Censo Escolar 2017

Mais do que as escolas existentes e a dispersão dessas unidades no estado, informações relevantes
para o dimensionamento da rede, é essencial apresentar o atendimento, ou seja, a quantidade de
matrículas ofertadas por cada dependência administrativa.
Tabela 2: Matrículas por modalidade, níveis, etapas e dependência administrativa em Minas Gerais
em 2017
Modalidades, níveis e etapas de ensino
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Anos Finais
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos
Educação Profissional - Nível Técnico
Educação Básica

Estadual
531
1.099.619
381.073
718.546
737.613
252.918
14.226
2.107.401

Dependência Administrativa
Federal
Municipal
Privada
297
560.853 210.207
2.716
1.135.125 298.883
1.066
823.575 176.493
1.650
311.550 122.390
21.394
6.161
77.529
734
68.599
3.734
37.152
1.815
64.122
62.293
1.773.793 680.922

Total
771.888
2.536.343
1.382.207
1.154.136
842.697
325.985
117.315
4.624.409

Fonte: INEP/Censo Escolar 2017
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Quando observada a distribuição das matrículas fica evidente o peso da participação da rede
estadual na oferta de educação básica em Minas Gerais. A educação infantil na rede estadual
representa menos de 0,07% do total de matrículas na etapa, fato que aponta para um desafio
colocado pelo Plano Nacional de Educação (2014-2024) que prevê a universalização da pré-escola
(atendimento de 4 e 5 anos) e a ampliação da oferta de creches de forma a atender, no mínimo, 50%
das crianças com até 3 anos de idade. Nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1° ao 5° ano) a
participação do estado é de 28% e nos anos finais (do 6° ao 9° ano) chega a 62%. A rede estadual
também é responsável pela oferta da maior parcela do ensino médio (88%) e da educação de jovens
e adultos (78%).
A partir deste panorama é possível prosseguir para a apresentação mais detalhada das temáticas
afetas à gestão e aos resultados da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

1.1 INDICADORES EDUCACIONAIS
São considerados indicadores educacionais as taxas de rendimento escolar (aprovação, reprovação
e abandono) que informam sobre o fluxo dos estudantes mineiros ao longo da Educação Básica.
A situação do aluno, auferida no final do ano letivo, pode ser: aprovado, reprovado ou afastado por
abandono. O conjunto dessas taxas compõem o rendimento escolar e cada uma delas representa
um percentual da matrícula total, considerando as situações de transferência, admissão e
reclassificação (remanejamento do aluno, no mesmo ano letivo, para uma série mais avançada).
A taxa de aprovação (que representa os estudantes que progrediram para a série subsequente)
ilustra que os melhores resultados da rede estadual, ao longo dos anos, têm sido nos anos iniciais do
ensino fundamental, etapa em que a aprovação dos estudantes é quase universal. Resultado que
sofre queda da ordem de 10 pontos percentuais quando analisada a taxa dos anos finais do ensino
fundamental e de quase 20 pontos percentuais no ensino médio, quando comparado ao resultado
dos anos iniciais do ensino fundamental.
Figura 2: Taxa de aprovação das escolas estaduais de Minas Gerais por etapa de ensino
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Fonte: INEP/MEC/ Taxas de rendimento
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Como as taxas de aprovação, reprovação e abandono são complementares (a soma das taxas
representa a totalidade dos estudantes) a queda na taxa de aprovação significa um aumento
substancial da reprovação tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio. Já
o abandono é mais presente no ensino médio chegando a 8,1% em 2017. Visando a melhoria nestes
indicadores a equipe da SEE, nos últimos quatro anos, investiu em ações para equalizar o
aprendizado, o acesso e a permanência dos estudantes como a Campanha VEM e o Apoio
Pedagógico Diferenciado, por exemplo, detalhadas na seção 1.3 que trata das ações prioritárias.

1.1.1 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, reúne, em um único
indicador, os resultados do fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações externas.
Sendo assim, o Ideb resulta dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das
médias de desempenho nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – com
resultados para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios e serve
como medida padronizada para acompanhar a evolução da Educação Básica no Brasil.
O Gráfico 2 evidencia a tendência de crescimento nos resultados dos anos iniciais do ensino
fundamental e ilustra também a dificuldade de avanço depois de alcançado o patamar previsto
como meta para 2021 no Plano Nacional de Educação.
Figura 3: Ideb da rede estadual dos anos iniciais do ensino fundamental de Minas Gerais e do Brasil
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Fonte: INEP/MEC/Ideb

Nos anos finais do ensino fundamental, diferentemente do observado nos anos iniciais, houve
queda no resultado do estado e está aquém da meta estabelecida. O PNE previa um Ideb de 5,0 em
2017 o que, conforme apresentado no Gráfico 3, ainda não aconteceu no estado.
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Figura 4: Ideb da rede estadual dos anos finais do ensino fundamental de Minas Gerais e do Brasil
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No Ensino Médio também houve queda no resultado e está abaixo da meta estabelecida, conforme
apresentado no gráfico a seguir, que mostra o mesmo comportamento tanto do estado quando das
redes estaduais do país como um todo.
Figura 5: Ideb da rede estadual do ensino médio de Minas Gerais e do Brasil
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O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política
educacional de 2014 a 2024. As 20 metas, detalhadas em seus objetivos e estratégias nesta seção,
tratam de questões que vão da garantia do acesso e permanência à formação e valorização dos
profissionais da educação.

1.1.2 METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política
educacional de 2014 a 2024. As 20 metas, detalhadas em seus objetivos e estratégias nesta seção,
tratam de questões que vão da garantia do acesso e universalização do ensino obrigatório até a
valorização da diversidade e dos profissionais da educação. De acordo com o estabelecido no último
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relatório de monitoramento das metas do PNE, são apresentadas as metas, seus indicadores e
resultados para a complementação do presente contexto educacional.
Meta 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
Conforme apresentado no gráfico, o atendimento escolar à população de 4 e 5 anos ainda não foi
universalizado. Ainda que o cumprimento da meta não tenha obedecido ao prazo estabelecido, é
importante destacar o avanço da oferta nos últimos 10 anos, em todas as esferas analisadas (União,
região e estado). Há de se considerar também que, caso o ritmo de crescimento se mantenha, a
meta poderá ser atingida até 2020.
É relevante considerar também que o atendimento à população de 4 e 5 anos favorece o
desempenho escolar nas séries/etapas subsequente (OECD, 2017) o que gera como externalidade
positiva uma propensão maior ao desenvolvimento de uma trajetória dentro dos parâmetros
esperados no que diz respeito à idade de conclusão da etapa e conteúdo apreendido

Figura 6: Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos de idade
Brasil, Sudeste e Minas Gerais
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Fonte: PNAD/IBGE, 2001-2015. PNAD Contínua/IBGE, 2016-2017

A oferta da creche (atendimento para as crianças de 0 a 3 anos de idade) ainda é um desafio.
Estudos realizados pelo INEP apontam que, apesar da tendência de ampliação da oferta, esta
medida tem provocado também o crescimento da desigualdade entre áreas urbana e rural, negros e
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brancos, pobres e ricos. Isso significa que, são necessárias políticas para estimular o atendimento
prioritário à população de renda mais baixa nas creches, de acordo com o previsto no PNE.
Figura 7: Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos de idade
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Meta 2
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
Figura 8: Taxa de frequência líquida no ensino fundamental no Brasil, Sudeste e Minas Gerais
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No que diz respeito ao atendimento à população de 6 a 14 anos observa-se, no Gráfico 6, a quase
universalização do acesso, com expressivo esforço realizado ao longo da última década. Já para a
conclusão na idade recomendada - até os 14 anos de idade – se faz necessário melhorar o fluxo, a
trajetória dos estudantes, trabalhar para que a taxa de conclusão do ensino fundamental até os 14
anos aumente. De acordo com o INEP, o atual ritmo de melhoria está abaixo do necessário para que
seja alcançada a meta até 2024. Sendo assim, é essencial para o cumprimento dessa meta focar em
ações para a progressão escolar, com garantia de ensino e aprendizagem, e buscar alternativas para
resultados mais significativos nos próximos anos.
Ainda sobre a oferta do ensino fundamental é relevante esclarecer que, de acordo com a Lei nº
9.394/1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), cabe aos municípios
ofertar, prioritariamente o ensino fundamental. Por esta razão, a SEE tem avaliado a possibilidade
de promover a ampliação do compartilhamento da oferta desta etapa de ensino, como descrito na
seção de abertura deste documento.
Meta 3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Figura 9: Taxa de frequência líquida no Ensino Médio no Brasil, Sudeste e Minas Gerais
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Ao longo de todo o período observado foi crescente o atendimento escolar da população de 15 a
17 anos de idade, em especial entre 2015 e 2017, por outro lado, o grande entrave para a melhoria
neste indicador, para o cumprimento da meta, é a evasão - aqueles estudantes que concluem o
ensino fundamental e abandonam o sistema escolar – e a reprovação/repetência. Fatores
complementares que devem ser considerados para este indicador estão relacionados às
desigualdades por raça/cor, sexo, situação de domicílio e renda dos estudantes. Isso significa dizer
que a pouca atratividade do ensino médio, somada ao custo de oportunidade de se frequentar a
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escola e/ou se inserir no mercado de trabalho, acirra as questões sociais que já estão postas no
contexto brasileiro.
É válido inserir neste contexto a ampliação da oferta de educação integral no ensino médio, através
do programa do governo federal, Ensino Médio Inovador. Programa que visa a promoção da
formação integral dos estudantes e o fortalecimento do protagonismo juvenil.
Meta 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados.
O Observatório do PNE1 mostra em seu acompanhamento que o estado de Minas Gerais dobrou o
percentual de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação em classes comuns entre 2007 e 2016, passando de 35,8% para 72%.
Tal resultado indica o avanço do esforço das ações inclusivas ainda que o acompanhamento do
INEP do cumprimento das metas do PNE sugira que mais uma vez as desigualdades (em relação a
sexo, raça/cor e situação de domicílio, por exemplo) se acentuam quando ocorre o aumento da
escolarização da pessoa com deficiência.
Meta 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental.
No acompanhamento da meta, o Observatório aponta que Minas Gerais tem resultados superiores
à média nacional em todos os indicadores. Em 2016, data do último acompanhamento, 62,4% dos
estudantes mineiros, da rede pública, no 3° ano do ensino fundamental tinham aprendizagem
adequada em leitura, enquanto a média do Brasil foi 45,3%. Já para a aprendizagem em escrita,
também com o mesmo recorte, o estado obteve 79,2% de aprendizagem adequada e o país 66,1%.
Por fim, na aprendizagem adequada em matemática os resultados foram, respectivamente, 62,2% e
45,5%.
Os resultados sugerem, mais uma vez, que Minas Gerais tem alcançado êxito em suas ações. Há de
se considerar também que os resultados da aprendizagem em matemática, quando contraposto aos
demais, sugere a necessidade de intervenção neste conteúdo específico que também apresenta as
menores proficiências no Ideb das séries/etapas subsequentes.
1

http://www.observatoriodopne.org.br
20

Meta 6
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da
educação básica.
O Observatório do PNE mostra que, em 2017, o estado de Minas Gerais ofertou tempo integral em
48,8% das unidades públicas de educação básica para 13% dos estudantes.
Meta 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:
Tabela 3: Médias nacionais para o Ideb
Etapa

2013

2015

2017

2019

2021

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

4,9

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,4

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

3,9

4,3

4,7

5,0

5,2

Fonte: Plano Nacional de Educação 2014-2024

Ao contrastar os resultados da rede pública de Minas Gerais aos do Brasil, mais uma vez o estado
apresenta melhores resultados. Para os anos iniciais do ensino fundamental, com resultados
crescentes deste a criação do índice, o Ideb de 2017 foi 6,5 para o estado e 5,8 para o país. Para os
anos finais os resultados são os mesmos para ambas as esferas, atingindo 4,7 e, por fim, o ensino
médio em que o estado chegou a 3,9 e o país ficou com 3,8.
Analisando isoladamente os resultados é relevante destacar que nos anos iniciais do ensino
fundamental houve franco crescimento até o ano de 2015, tendo as unidades federativas superado
as metas estabelecidas. Já em 2017, provavelmente em decorrência do adiantado processo de
desenvolvimento educativo, são observados índices mais modestos que podem ser ilustrados pelas
6, das 27 unidades da federação, que conseguiram atingir/superar as metas estabelecidas para a
rede estadual. Para os anos finais do ensino fundamental, os resultados já apresentam menores
avanços desde 2013, e desde então o país não atingiu as metas fixadas. No caso do ensino médio,
os resultados ficam aquém do projetado desde 2011 em decorrência da estagnação do aprendizado
dos estudantes.
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Segundo estudo de monitoramento realizado pelo INEP, apesar do desempenho médio crescente,
acompanhado de melhoria na aprovação, a distribuição dos alunos por nível de proficiência salienta,
mais uma vez, a inequidade do sistema de ensino no que diz respeito ao aprendizado e
desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas. Situação mais crítica pode ser
observada no ensino médio, etapa na qual os ganhos em relação ao 9° ano do ensino fundamental
são ínfimos e que apresenta uma quantidade significativa de alunos com nível de proficiência mais
baixa da escala, em especial em matemática.
Nesse contexto a definição e implementação da Base Nacional Curricular Comum serão essenciais
para o delineamento claro dos conteúdos a serem ensinados aos estudantes bem como a garantia
do direito à aprendizagem.
Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as
populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% (vinte e cinco por cento)
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
De acordo com os últimos resultados disponibilizados pelo IBGE, a população mineira entre 18 e 29
anos tinha, em média, 11,4 anos de estudo, em 2017. Portanto, o cumprimento da meta de
escolarização deve ser concluída dentro do prazo de vigência do PNE. No que diz respeito à
equalização da escolaridade entre negros (11,1 anos de estudo) e não negros (12.1 anos de estudo)
permanece um desafio dado que o sistema de ensino, de acordo com Bourdieu (1982), reproduz as
desigualdades presentes na sociedade.
Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e
três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
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Figura 10: Taxa de analfabetismo para a população com 15 anos ou mais
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Minas Gerais, mais uma vez, está bem próximo de cumprir a meta estabelecida dentro do prazo de
vigência do PNE. No entanto, assim como acontece com outras metas previstas no plano, as
melhorias para a parcela da população que reside em área rural, que é negra e/ou que está entre os
25% mais pobres se fazem essenciais. Isto porque são esses os indivíduos com condições mais
vulneráveis de acesso aos serviços educacionais.
Meta 10
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos,
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Atualmente o sistema estadual de ensino não oferta educação de jovens e adultos integrada ao
ensino profissional. Sendo, portanto, parcos os resultados obtidos nesta meta, ainda que seja
considerado estado como um todo (os sistemas municipais, federais e privados).
Meta 11
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.
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Figura 11: Total de matrículas da Educação Profissional em Minas Gerais, por dependência
administrativa
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Como observado no gráfico, ao longo do período observado houve um aumento de mais de 300%
na oferta pública de ensino profissional. Considerando-se apenas a dependência estadual, tem-se
uma ampliação de mais 240% na oferta.
Meta 12
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa
líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.
Esta meta, por tratar do ensino superior, a princípio, não diz respeito à Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais de maneira direta. O ensino superior no estado fica a cargo da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. De acordo com o
Observatório do PNE, a taxa bruta de matrícula na educação superior em relação à população de 18
a 24 anos, chegou a 35,7 em 2015. A taxa liquida, por sua vez, foi de 19,7.
Meta 13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. A meta 13,
por também estar diretamente relacionada ao ensino superior, não é de competência desta
secretaria, mas o percentual estabelecido foi atingido nacionalmente ainda em 2015 e chegou a
77,5% em 2016.
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Meta 14
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. Assim como
as metas anteriores, a meta 14 também não está diretamente relacionada às competências da
Secretaria de Estado de Educação. Ainda assim, em 2016 a meta anual de titulação estava prestes a
ser cumprida.
Meta 15
Garantir, em regime de colaboração entre união, os estados, o distrito federal e os municípios, no
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais da
Educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
Em 2017, 85,3% dos professores da educação básica possuíam curso superior. Dos docentes que
lecionam nos anos finais do ensino fundamental, 62,2% possuem formação compatível com o
conteúdo lecionado. Para o ensino médio, o percentual sobe para 66,9%, mas para ambos os
indicadores ainda é necessária a intensificação dos esforços para o cumprimento da meta
estabelecida.
Para assegurar que todos os professores atuantes na Educação Básica possuam a formação
específica em nível superior, obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento de atuação
e, amparada pela Lei nº 15.293/2004 que institui as carreiras dos profissionais da Educação Básica
e a Lei nº 21.710/2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras da Educação Básica
e altera a estrutura da carreira do PEB, a SEEMG tem priorizado a habilitação específica obtida em
curso superior com licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica seja para o
ingresso na carreira, via concurso, ou para exercício temporário da função pública de PEB.
Meta 16
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica,
até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação
básica, formação continuada em sua área de atuação. Considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
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O percentual de professores da educação básica de Minas Gerais com titulação chegou a 34,9% em
2017, no entanto, de acordo com as estimativas do INEP, o ritmo de crescimento é insuficiente para
alcançar a meta estabelecida para 2024.
A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), por meio da Subsecretaria de Gestão de Recursos
Humanos (SG), sob a coordenação da Superintendência de Recursos Humanos, contempla 120
servidores matriculados no Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Básica,
ofertado pela UFJF em convênio com a SEE/MG, tais servidores podem ser analistas lotados nas
Superintendências Regionais de Ensino ou Diretores das Escolas Estaduais.
Ainda na perspectiva de possibilitar formação, a SEE/MG concedeu afastamento a 151 servidores
para cursarem pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado ou doutorado.
Meta 17
Estão previstos abonos incorporáveis com o objetivo de se atingir, ainda em 2018 o pagamento do
Piso Salarial Nacional Profissional, para os trabalhadores do Magistério, mesmo que a jornada deste
servidor seja inferior às 40 (quarenta) horas semanais estabelecidas na lei federal.
Além dos abonos estipulados pela Lei 21.710/2015, há o compromisso de se acompanhar a
valorização do Piso Salarial Nacional Profissional, repassando aos servidores estaduais os
percentuais de reajustes concedidos ao Piso Nacional. Assim, em 2016, houve a aprovação da Lei
22.062/2016 que “altera a Lei n° 21.710, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre a política
remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo e
altera a estrutura da carreira de Professor da Educação Básica, e dá outras providências. ” A Lei
22.062/2016 concedeu um reajuste de 11,36% nas tabelas de vencimento das carreiras do Grupo
de Atividades de Educação Básica, conforme pode ser observado nas tabelas anexas à referida Lei.
Meta 18
Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais a
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos
(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definindo em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
O Plano de Carreiras dos Servidores é regido pela Lei n°15.293 de 05/08/2004, que institui as
carreiras dos profissionais de Educação Básica do Estado. Esta norma foi complementada e alterada
pela Lei nº 21.710, de 30/6/2015 que “dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo
de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de
Educação Básica e dá outras providências”. A Lei 21.710/2015 é a materialização do compromisso
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do Governo de Minas com a valorização dos profissionais da educação e teve como base o acordo
celebrado em 2015, entre o Governo Estadual e entidades representativas dos servidores.
Meta 19
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da união para tanto.
O estado de Minas Gerais está entre os 18 estados brasileiros que realizam eleições e estabelecem
critérios técnicos para a escolha dos diretores das escolas estaduais. Além disso promove avaliação
de desempenho dos diretores e demais profissionais da educação, bem como a gestão democrática,
por meio da participação dos colegiados escolares nas unidades de ensino.
Meta 20
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do país no 5° (quinto) ano de vigência desta lei
e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
A última meta do PNE trata da educação como um todo e, de acordo com o Observatório do PNE
ainda não existe um indicador principal que permita acompanhar o cumprimento da mesma.
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2.1 PROPÓSITO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI 2016-2027)
Propósito
O Propósito da SEE foi construído na perspectiva da Política de Educação Integral e Integrada de
Minas Gerais, conjugado com os Objetivos Estratégicos do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), objeto da próxima seção. Ao longo de um processo participativo junto aos
servidores do Órgão Central da Secretaria, o Propósito da SEE foi assim definido:
“Assegurar o acesso, a inclusão e a permanência de todos os estudantes na educação básica, com
efetiva aprendizagem, respeitando a diversidade, por meio da gestão democrática e participativa,
que fortaleçam o protagonismo estudantil e a relação com a comunidade, com a valorização do
profissional da educação e do trabalho coletivo”.
Objetivos Estratégicos
Em 2015, o Governo de Minas elaborou uma nova versão do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), um instrumento de planejamento determinado pela Constituição Estadual, que
consolida um conjunto de estratégias para a promoção do desenvolvimento econômico e social num
horizonte de longo prazo (2016-2027) para Minas Gerais. O Plano visa traçar cenários, elaborar
diagnósticos setoriais e estabelecer diretrizes para a condução das políticas públicas estaduais. Sua
versão atual contou com a participação de especialistas de instituições de ensino superior e de
gestores dos órgãos e entidades estaduais, e foi estruturado em eixos, temas e perfil territorial do
Estado.
No tema Educação do PMDI foram elencadas diretrizes de valorização do profissional da Educação,
equalização dos insumos escolares, fortalecimento da gestão escolar e da coordenação das redes de
ensino pelo estado, reestruturação do Ensino Médio e correção de desigualdades de fluxo e
qualidade. Como desdobramento, foram definidos os seguintes Objetivos Estratégicos:
 Universalizar o atendimento escolar da Educação Básica, conforme as metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação.
 Superar as desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação, por meio da promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
 Ampliar e qualificar a oferta de educação integral, por meio da ampliação da jornada escolar
em articulação com diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e de formação
profissional.
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 Promover a valorização e formação permanente dos profissionais da Educação.
 Instituir o Sistema Estadual Integrado de Educação Pública, orientado pela cooperação entre
estado e municípios no que se refere ao financiamento e à formulação e monitoramento de
políticas de educação.
 Assegurar às

escolas estaduais

infraestrutura

física

e

tecnológica

adequadas

ao

desenvolvimento do ensino e às necessidades de suas comunidades escolares.

2.2 CARTEIRA DE AÇÕES PRIORITÁRIAS
Pensar políticas públicas para a Educação Básica é considerar, primeiramente, seus atores, suas
histórias, trajetórias e seus anseios. Citando Guimarães Rosa, no seu livro Grande Sertão: Veredas,
“Minas são muitas. Porém, poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais.”. Os
programas e projetos desenvolvidos ao longo dos últimos 04 (quatro) anos tiveram como norte
conhecer estas faces, entender a realidade de cada localidade, cada Superintendência Regional de
Ensino, ouvindo estudantes, conversando com professores, criando instâncias de participação,
propondo ações múltiplas, buscando atender cada demanda, cada anseio da comunidade escolar.
O resultado disto é um conjunto de programas e ações organizados sob 05 (cinco) grandes eixos:
direito à aprendizagem; gestão democrática e participativa; valorização profissional e do trabalho
coletivo; relação da escola com a comunidade; e protagonismo estudantil.
A pluralidade de realidades e a gramatura de uma das maiores redes de ensino do país demandam
essa flexibilidade e essa vertebração na implementação das políticas. Há esforços significativos na
redução da desigualdade educacional mineira, na inclusão de sujeitos periferizados, historicamente,
pelos sistemas de ensino e na concepção de uma educação libertadora, que promova a formação
dos sujeitos na sua integralidade, possibilite múltiplas vivências e corrobore os pilares da educação
para o século XXI – aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer.
Esforços estes que não podem ser estancados. Carecem de continuidade como uma política de
Estado. A qualificação da educação básica perpassa a redução das desigualdades e a inclusão e o
diálogo com as comunidades escolares e os estudantes.
Neste sentido, foram destacadas as ações principais de cada equipe, de cada uma das
Subsecretarias, e seus avanços para melhoria da qualidade da educação no estado, para a redução
da desigualdade educacional e a inclusão dos sujeitos.
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2.2.1 SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa de organização curricular do Ensino Médio Noturno - Diversidade, Inclusão e ao Mundo
do Trabalho
Descrição: A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) - define que o estudante deve cursar, anualmente, um mínimo de 800 horas,
perfazendo uma carga horária total mínima de 2.400 horas até a conclusão do Ensino Médio
regular. Dessas 800 horas anuais, 200 horas deverão ser reservadas para o efetivo trabalho com
Conteúdos Interdisciplinares Aplicados e Monitorados que legitimem saberes que possam ser
desenvolvidos além dos muros da escola, conteúdos nomeados por “Diversidade, Inclusão e o
Mundo do Trabalho”.
Conforme estabelecido na Resolução SEE-MG nº 2.842, de 13 de janeiro de 2016 e Instrução
Normativa nº 002/2016, e fundamentadas no compromisso de reduzirmos o abandono escolar,
estimularmos a permanência, com êxito, do jovem na escola, bem como de assegurarmos a todos os
estudantes um Ensino Médio de qualidade.
Entregas: Esta organização curricular para o noturno da Rede Estadual de Educação foi definida e
implementada a partir de 2016.

Programa Ensino Médio Inovador - PROEMI
Descrição: O Programa Ensino Médio Inovador - ProEMI, instituído pela Portaria nº 971, de 9 de
outubro de 2009, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, como
estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio.
O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras
nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a
formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo
também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade
contemporânea.
Entregas: A SEE aderiu ao programa em 2013. As Escolas receberam recursos nos biênios
2014/2015 e 2016/2017. Para 2018 apenas o processo de atualização do cadastro na plataforma
PDDE Interativo.
Grupo de estudos para implantação do novo Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino
Descrição: Foi criada uma comissão executiva, bem como grupos de trabalho internos para estudar
a lei n°13.415/2017 e propor adequações necessárias para minimizar os impactos no sistema,
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seguindo um cronograma que compreende estudos e análise dessa lei e, na primeira etapa, realizar
um estudo dos tempos e espaços articulados com a Base Nacional Curricular Comum - BNCC e
Itinerários formativos. Com o objetivo de estudar e discutir legislação e novas possibilidades para
Implantação do novo Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino.
Entregas: Em 2018 foram iniciadas as ações de orientações e discussões da Lei 13.415/2017 como
setores internos da SEE e análise dos impactos no sistema, com o grupo de articuladores
(representantes de cada setor da SEE – Órgão Central).
Fases previstas para 2019: Construção do relatório preliminar dos impactos da nova proposta do
Ensino Médio e ampliação das discussões para SRE, Escola e Entidade privadas ligadas à educação.
Discussão e análise da nova BNCC, caso homologada pelo MEC.

Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral. Portaria MEC 1145/2016
e Portaria MEC 727/2017 (Em andamento 2016 – 2026)
Descrição: Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, em conformidade
com as diretrizes apresentadas pela Medida Provisória n. 746, de 22 de setembro de 2016, que visa
apoiar a implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio em tempo integral das
redes públicas dos estados e do Distrito Federal.
Entregas: O programa tem duração de dez anos a partir da adesão, considerando-se sua
implantação, seu acompanhamento e a mensuração dos resultados alcançados, conforme diretrizes
da Portaria MEC 727/2017. Em 2019, o programa irá para o seu terceiro ano.
Fases previstas para 2019: Continuação da proposta nas 79 escolas que ofertam o Ensino Médio
Integral e Integrado, sem alteração da proposta curricular. O MEC publicou as portarias 649/2018;
1.023/2018; 1024/2018 que possibilitam alterar esses quantitativos, mas tendo em vista a
transição política no Estado, a Coordenação de Educação Integral entende que essa decisão caberá
à nova gestão.

ENEM - 2018
Descrição: O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998. Inicialmente, o objetivo era
avaliar a qualidade do nível médio da educação brasileira. O ENEM agora cumpre funções bem
distintas das que tinha quando foi concebido e é bem mais relevante. Sua principal função atual é
selecionar os estudantes para cursos superiores de inúmeras faculdades e universidades espalhadas
pelo País.
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Desta forma, a SEE-MG vem trabalhando para proporcionar aos estudantes da rede estadual,
condições para participarem deste exame, com: aquisição do CPF, para os estudantes que não
possuíam; organização e articulação com parceiros da mobilidade para o dia do exame, como:
hospedagem, transporte e alimentação; movimento das escolas com aulões, vídeos instrucionais,
parcerias com instituições educacionais, etc. Assim, objetiva proporcionar aos estudantes da rede
estadual informações, dicas e suporte para a realização do ENEM.
Entregas: No final de 2017 foram iniciadas as ações para auxiliar e orientar os estudantes da Rede
Estadual. Na 2ª quinzena de 2018 será feito um levantamento de estudantes do 2º ano que não
possuem CPF para, a partir dos resultados, criar estratégia para proporcionar a estes a aquisição do
documento, necessário para inscrição no exame do ENEM.
Fases previstas para 2019: Previsão de iniciar as atividades em fevereiro/2019 com organização
dos aulões e atividades entre as escolas voltadas para o exame ENEM.

Criação da Coordenação da Política de Educação do Campo
Descrição: Criada em junho de 2015 a Coordenação da Política de Educação do Campo objetiva
propor e acompanhar as ações previstas para as escolas do campo no âmbito da Educação do
Campo.
Entregas: Criação da Coordenação.

Publicação da Resolução SEE nº 2820, de 11 de dezembro de 2015
Descrição: A Resolução institui as Diretrizes da Educação do Campo, que tem como objetivo
orientar a política de Educação do Campo dentro da Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais. Foram impressos 20.000 (vinte mil) exemplares, os quais foram entregues em todas as
escolas estaduais e municipais do estado.
Entregas: Ampliação do atendimento de 335 escolas, distribuídas em 45 SRE, com 63.447
estudantes e 6.118 docentes em 2015, para 656 escolas e 192 anexos nas 47 SRE, com 184.290
estudantes e 20.807 docentes em 018.
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Curso de Aperfeiçoamento do Programa Escola da Terra
Descrição: O Programa prevê formação a professores que atuam nos anos iniciais do ensino
fundamental nas escolas do campo com turmas/classes multisseriadas. Foi realizado em parceria
com o Ministério da Educação (MEC), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Secretaria de
Educação do Estado de Minas Gerais (SEE) e Secretarias Municipais de Educação (SME).
Entregas: Entre os anos de 2015 e 2016, o curso formou 1.179 (um mil cento e setenta e nove)
docentes, nos municípios de: Itamarandiba, Aricanduva, Jaboticatubas, Minas Novas, Turmalina,
Porteirinha, São Francisco, Governador Valadares, Catuji, Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro, Januária,
Francisco Sá, Rio Pardo de Minas, Almenara, Itinga e Miradouro. Isso representa o atendimento de
16.687 estudantes da educação básica das escolas do campo.
Estágio de implementação: Nova oferta de curso está prevista para iniciar em novembro de 2018
com finalização em maio de 2019, sendo que os municípios selecionados estão finalizando o
processo de seleção de tutores para posterior cadastramento dos professores cursistas na
plataforma do SIMEC. A formação tem duração de 180 horas e será oferecida a 200 professores
cursistas, nos municípios de: Pintópolis, Jaíba, São Domingos do Prata, Guaraciaba, Mariana, Raul
Soares, Paracatu, Esmeraldas, São Joaquim de Bicas, Itambé do Mato Dentro e São Francisco.
Fases previstas para 2019: Publicação do contrato no Diário Oficial e início da formação.

Programa de Alfabetização e Letramento na Educação Popular: Sim, eu posso! – Círculos de
Cultura
Descrição: O Programa insere-se nas ações do Programa Novos Encontros - Estratégia de Combate
à Pobreza no Campo. O Programa de Enfrentamento a Pobreza no Campo é uma iniciativa da
SEDESE que reúne ações e órgãos que trabalham em prol do desenvolvimento econômico e social
da população campesina, em cinco territórios com maior concentração de campesinos em situação
de vulnerabilidade social/econômica O Programa de Alfabetização e Letramento, por sua vez,
propõe reduzir o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos, contando com um método de
alfabetização com princípios da educação popular, o que pode servir como possibilidade
institucional de enfrentamento e superação do analfabetismo. Sendo, portanto, um projeto piloto
no estado de Minas Gerais.
Entregas: Nessa etapa o Programa oferece alfabetização para cerca de 2.300 jovens e adultos nos
municípios de Tumiritinga, Montes Claros, Itatiaiuçu, São Joaquim de Bicas, Almenara, Teófilo
Otoni, Novo Cruzeiro e Ibirité.
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Fases previstas para 2019: Ampliação do atendimento para novas localidades e replicação do
processo realizado em 2018, desde escolha dos municípios até execução e avaliação do curso.

Quintais Produtivos - Projeto Escola Agroecológica
Descrição: É uma iniciativa de aprendizagem contextualizada à realidade dos estudantes, aliada a
saberes populares e próprios dos sujeitos do campo, voltada ao desenvolvimento de projetos
agroecológicos. A ação é realizada pela Coordenação da Educação do Campo em conjunto à
Coordenação da Política de Educação Integral e Integrada, da SEE.
Entregas: Todas as escolas receberam visita da EMATER para elaboração do projeto técnico de
execução dos quintais; cada escola recebeu um Kit com materiais para uso em horticultura.

Publicação do Livro “Mulheres do Campo de Minas Gerais: trajetórias de vida, de luta e de trabalho
com a terra”
Descrição: O livro foi elaborado pela Fundação João Pinheiro em parceria com as Secretaria de
Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Estado da Educação, construído a partir de relatos de vida
de mulheres campesinas inseridas em diferentes movimentos sociais. A publicação é composta de 1
(um) livro elaborado na perspectiva dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, além
de 12 (doze) livretos infantis.
Entregas: Foram distribuídos 2.500 exemplares nas escolas estaduais do campo em 2017/2018.

Realização da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente - CNIJMA
Descrição: A V CNIJMA realizada pelo Órgão Gestor da Política de Educação Ambiental, constituído
pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente (MMA), mobilizou estudantes de
todo o Brasil visando promover a reflexão, propor ações e projetos no contexto da temática
socioambiental e contou com a parceria das Secretarias Estaduais de Educação na sua organização,
com vistas a mobilizar as escolas de todas as dependências administrativas propiciando a
participação da juventude nas três etapas: Conferência na Escola, Conferência Estadual e Nacional.
Entregas: Participação de 298 escolas, sendo 211 estaduais, 78 municipais e 03 particulares.
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Projeto Sementes Presentes – Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo - Programa
Novos Encontros
Descrição: Com vistas a fortalecer a agricultura familiar camponesa e o modelo de desenvolvimento
do campo que defende, a SEE-MG, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
investe em parcerias e ações para aumentar o percentual de compra proveniente da Agricultura
Familiar, sabendo que esse é um programa relevante de garantia do acesso dos produtores da
Agricultura Familiar aos mercados institucionais. A iniciativa é uma ação prevista no Plano de
Enfrentamento a Pobreza no Campo e se insere no eixo de inclusão produtiva intitulado “Novos
Encontros”. O Programa é uma iniciativa da SEDESE que reúne ações e órgãos que trabalham em
prol do desenvolvimento econômico e social da população campesina.
Entregas: Realização de Chamada Pública Coletiva nas 6 SRE participantes do Projeto Sementes
Presentes: Almenara, Diamantina, Governador Valadares, Januária, Montes Claros e Teófilo Otoni.
Foram publicados 52 editais coletivos para 59 municípios abrangendo 422 escolas estaduais no 1º
Semestre de 2018. No 2º Semestre de 2018 foram publicados 87 editais coletivos para 90
municípios abrangendo 502 escolas estaduais. Além disso, o Projeto Sementes Presentes
implementou o Dia D que consiste na publicação simultânea dos editais coletivos em uma única
data.
Fases previstas para 2019: Implementação da Chamada Pública Coletiva em mais 09 SRE: Araçuaí,
Caratinga, Guanhães, Curvelo, Janaúba, Pirapora, Metropolitana A, Metropolitana B e
Metropolitana C.

Repasse de recursos e aproximação às Escolas Família Agrícola (EFA)
Descrição: O repasse de recurso financeiros às escolas Escola Família Agrícola (EFA) no estado de
Minas Gerais é amparado pela Lei Nº 14.614, de 31 de março de 2003, que institui o Programa de
Apoio Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado de Minas Gerais. A EFA é uma escola
direcionada para os camponeses, ofertando educação básica e profissional que utiliza a metodologia
da pedagogia da alternância, com gestão coletiva realizada por associações de pais.
Entregas: Repasse de recursos e acompanhamento pedagógico das ações das EFA, bem como
participação de seminários e projetos conjuntos nas localidades.
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Expansão do atendimento da educação do campo
Descrição: Essa iniciativa expande o número de escolas do campo com ensino médio, passando de
410 escolas em 2014 para 425 em 2016. Essa ação contribui para o fortalecimento da sucessão
rural, minimizando a precoce migração forçada para áreas urbanas.
Entregas: O número de estudantes atendidos passou de 51.800 em 2014 e passou a ser de 56.900
em 2016.

Programa de Alfabetização e Letramento na Educação Popular
Descrição: Alfabetização para jovens e Adultos utilizando o método de alfabetização “Sim eu Posso”
articulado aos círculos de cultura. Na primeira etapa o Programa alfabetizou cerca de 2.300 jovens e
adultos nos municípios de Tumiritinga, Montes Claros, Itatiaiuçu, São Joaquim de Bicas, Almenara,
Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro e Ibirité.
Entregas: Finalização da formação de 2018 e organização da etapa 2019 com seleção de
municípios.

Formação Educação Integral no campo
Descrição: Ofertar aos estudantes do campo o direito a uma formação integral que reconheça suas
especificidades, dialogando com os saberes, costumes e cultura locais e de maneira articulada com
os movimentos sociais da comunidade, estimulando a sua participação, ressignificando o
conhecimento e reconhecendo os diferentes espaços e tempos de sua construção. No que diz
respeito à parte prática nas escolas, a formação buscará inspirar os gestores e professores a pensar
as atividades realizadas no período integral que extrapolam os conteúdos curriculares obrigatórios
na perspectiva do campo, considerando os conhecimentos, tempos e espaços presentes na
realidade desses sujeitos.
Entregas: Finalização da proposta de contrato com a Fundação de Desenvolvimento na Pesquisa FUNDEP/UFMG (aguardando orçamentos).
Fases previstas para 2019: Publicação do contrato no Diário Oficial e início da formação.
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Semear e Colher
Descrição: Formação para promover estratégias de aproximação aos princípios da Educação do
Campo com vistas ao fortalecimento da identidade da escola do campo para 5 professores de cada
uma das 200 escolas selecionadas. É importante destacar que a diversidade dos territórios e suas
experiências contribuem para que as escolas possuam níveis diferentes de aproximações. Nesse
sentido, pensar a formação demandaria da coordenação um conhecimento mais concreto da
realidade das escolas. Para viabilizar esse olhar, foi proposta a elaboração de projetos pedagógicos
que contemplem os princípios da Educação do Campo.
Entregas: Finalização da proposta de contrato com a Fundação de Desenvolvimento na Pesquisa FUNDEP/UFMG (aguardando orçamentos).
Fases previstas para 2019: Publicação do contrato no Diário Oficial e início da formação.

Caminhão Museu Sentimentos da Terra (2015/2020)
Descrição: O convênio de saída firmado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem como objetivo a produção de um conjunto de
ferramentas pedagógicas e o uso de tecnologia digital interativa com três propósitos principais:
estabelecer as condições necessárias para ampla disseminação da informação e dos conteúdos
produzidos dentro da universidade pública no âmbito da educação para a cidadania e para os
direitos humanos e a divulgação da história do campo brasileiro; fornecer procedimentos de
apropriação, interpretação e reelaboração desses conteúdos pela sociedade brasileira.
Entregas: A SEE estuda uma maneira de viabilizar o pagamento porque a UFMG está impedida de
receber recursos no SIAFI.
Fases previstas para 2019: Executar o convênio de saída, conforme plano de trabalho.

Educação Ambiental
Descrição: Capacitação em Educação Ambiental para professores/agricultores/estudantes inseridos
nas comunidades atingidas pelo acidente e desastre socioambiental decorrente da ruptura da
Barragem de Fundão e galgamento da Barragem de Santarém, da Mineradora Samarco, na Bacia do
Rio Doce.
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Entrega: Em função da impossibilidade de pagamento, a capacitação está momentaneamente
paralisada, sem a participação da fundação de apoio (Fundação de Desenvolvimento na Pesquisa FUNDEP/UFMG) na celebração do convênio para poder receber e gerir o recurso destinado ao
convênio.
Fases previstas para 2019: Executar o convênio de saída, conforme Plano de trabalho.

Formação Magistério Indígena Xakriabá
Descrição: Formação de professores indígenas no curso de Magistério, qualificando-os para que
possam atuar de forma mais tecnicamente especializada nas escolas indígenas em que lecionam.
Entregas: Formação de 80 profissionais entre 2016 e 2017 e definição da turma, com mais 80
estudantes para iniciar em 2019.

Consultoria educacional para a etnia Maxakali
Descrição: Contratação de consultoria técnica para a realização de estudos de natureza qualitativa e
quantitativa sobre o panorama educacional do povo Maxakali, construção de documentos
orientadores e formativos para serem aplicados no curso de Magistério, com conteúdo didático
específico e adequado às realidades vivenciadas pelo povo Maxakali, levando em conta práticas e
metodologias próprias dos povos indígenas.
Entregas: Diagnóstico das Escola Estadual Indígena Maxakali e Escola Estadual Indígena Izabel da
Silva Maxakali e das aldeias que elas atendem. Plano Estratégico de expansão do atendimento
educacional, formulação/renovação do Projeto Político Pedagógico (PPP) com base nos PPP
preexistentes das escolas e em conjunto com as aldeias, com os estudantes e com as lideranças
indígenas. Matriz curricular e programa formativo para o Magistério Indígena Maxakali
considerando as especificidades desse povo, suas necessidades de aprendizagem, os tempos e
espaços utilizados para a organização e elaboração dos conhecimentos. Promovendo um escopo de
formação que valorize e contemple as especificidades desse povo. Proposta formativa e Materiais
formativos para o Magistério Maxakali (matriz curricular, cadernos, livros, CDs, etc.) acompanhada
de um plano de ação para execução nas escolas da etnia Maxakali, aguardando para aplicação em
2019.
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Encontros da Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena
Descrição: A Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena (CEEI) é órgão colegiado de caráter
consultivo, instituída com a atribuição de assessorar e monitorar a execução de políticas públicas da
SEE no âmbito da educação escolar indígena, como disposto na Resolução SEE nº 2.809, de 12 de
novembro de 2015.
Entregas: Foram realizadas duas reuniões em 2015 e 2017.

II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena
Descrição: A II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena – II CONEEI teve como tema: O
Sistema Nacional de Educação e a Educação Escolar Indígena: regime de colaboração, participação e
autonomia dos Povos Indígenas.
Entregas: Realização da conferência em três etapas: a primeira etapa, local, aconteceu nas
Comunidades Educativas; a segunda etapa, regional, aconteceu em Belo Horizonte, com
representantes de todas as comunidades indígenas do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo; e
a terceira etapa, nacional, aconteceu em Brasília.

Programa Saberes Indígenas
Descrição: Publicação de livros didáticos produzidos pelos professores indígenas em parceria com a
UFMG. Ofertar aos alunos das escolas indígenas material que seja específico para esse público,
respeitando e valorizando seus conhecimentos, suas culturas e modos de vida.
Entregas: Publicação de diversos títulos de livros didáticos, em parceria com a UFMG.

Jogos Indígenas de Minas Gerais
Descrição: Realização dos Jogos Escolares Indígenas de Minas Gerais na comunidade indígena,
objetivando promover a integração entre os diferentes povos indígenas, por meio da prática de
esportes tradicionais. A ação é realizada anualmente, por meio de convênio, sendo que a VII edição
dos Jogos Indígenas de Minas Gerais está prevista para 2019.
Entregas: participação de 11 etnias no evento totalizando em torno de 1.000 participantes em cada
edição.
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Expansão de atendimento escolar indígena
Descrição: Abertura de novas escolas estaduais indígenas, beneficiando um maior número de
estudantes.
Entregas: Abertura de duas novas escolas estaduais indígenas, sendo uma na Aldeia Reserva
Indígena Xakriabá, no município de São João das Missões, e outra na etnia Pataxó localizada na
Aldeia Encontro das Águas, no município de Carmésia/MG, beneficiando 240 estudantes.

Criação da Categoria Escola Indígena e Categoria Professor Indígena
Descrição: Regulamentar o modelo de Escola Indígena e a profissão dos docentes que atuam na
Educação Indígena de cada etnia, contribuindo para a garantia da igualdade social, do respeito à
territorialidade, às diferenças, às necessidades e às especificidades, da valorização e do
fortalecimento do bilinguismo, do multilinguismo e da interculturalidade de cada comunidade
indígena.
Entregas: Projeto de Lei n°5.037/2018 em tramitação na Assembleia Legislativa.
Fases Previstas para 2019: O grupo de trabalho continuará os encaminhamentos quanto a carreira
professor indígena após publicação da alteração da lei 22.445/2016.

Avaliação Estadual da Educação Escolar Indígena
Descrição: Criar uma avaliação educacional diferenciada para a educação escolar indígena
respeitando as especificidades, com o objetivo de mensurar a qualidade e o avanço pedagógico dos
estudantes indígenas.
Entregas: Criação da comissão interna da SEE para discussão.
Fases Previstas para 2019: Formatar a proposta de avaliação para submeter às etnias para
aprovação.

Revisão dos conteúdos didáticos dos componentes das propostas curriculares das escolas
indígenas
Descrição: Revisão dos conteúdos didáticos das propostas curriculares das escolas indígenas, de
forma a contemplar todos os principais aspectos das concepções pedagógicas das etnias delineando
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as especificidades dos componentes curriculares que compõem as propostas pedagógicas,
executando assim, oficialmente, os aportes legais que garantem o direito a uma educação específica
e diferenciada nas escolas indígenas de Minas Gerais.
Entregas: Já foi feita revisão curricular e do SIMADE.
Fases previstas para 2019: trabalhar os conteúdos dos componentes curriculares.

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
Descrição: A ação objetiva a garantia do direito de todos à educação, assegurando aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação o acesso, a
permanência, o percurso com qualidade de ensino e a aprendizagem e a conclusão nos níveis mais
elevados de ensino. Essa ação se baseia em um pressuposto de enfrentamento à discriminação, ao
preconceito, à violência, respeito à individualidade e valorização da diversidade. Para isso, tem como
estratégias:

oferecimento

dos

atendimentos

educacionais

especializados,

promoção

da

acessibilidade arquitetônica e tecnológica, capacitação de educadores e formação de redes de
apoio.
Entregas: Ampliação de 47% no atendimento da Educação Especial Inclusiva entre 2015 e 2018 (de
32.629 estudantes em 2015 para cerca de 48.000 estudantes em 2018); Ampliação do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) chegando em 2018 a mais de 700 municípios com
AEE; Desenho e Construção do Sistema de Monitoramento da Educação Especial; Implementação
do Sistema OSC, para acompanhamento das Organizações da Sociedade Civil que atendem ao
público da educação especial; Realização de formações e capacitações 6.543 profissionais da
educação; Elaboração e implementação, em parceria com a Educação Profissional, de curso técnico
para Tradutor e Intérprete de Libras, Multimeios Didáticos e Massoterapia a fim de aumentar a
oferta de profissionais qualificados para atendimento à demanda do público da educação especial;
Produção de 34.841 materiais acessíveis para atendimento de alunos cegos e com baixa visão;
Produção de cartilhas para orientação a pais, estudantes, profissionais da Educação: “Inclusão
Escolar de estudantes com Deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento na Rede
Estadual de Ensino”, “Atendimento ao estudante com Deficiência Visual e Surdocegueira” e Cartilha
de orientações para construção do “Plano de Desenvolvimento Individual do Estudante”;
Elaboração das Diretrizes da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; Estruturação/formatação
do curso: "O ASB no suporte ao estudante com deficiência", com carga horária de 20 horas para os
40.000 ASB das escolas da rede estadual. Todas as escolas da rede estadual participarão do curso
em 2019; Curso piloto "Aspectos educacionais da surdocegueira" para 15 professores da rede
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estadual, ministrado pelo CAP São Rafael e com perspectiva de expansão para todos os CAP;
14.240 profissionais especializados (efetivos e designados) atuando na área de educação especial
nas escolas estaduais como profissionais de apoio ou no Atendimento Educacional Especializado;
2.475 professores e 187 especialistas cedidos para Organizações da Sociedade Civil que atendem
ao público da educação especial em parceria com o Estado.

Educação Integral e Integrada
Descrição: A Educação Integral e Integrada visa assegurar o acesso e a permanência dos estudantes
na Educação Básica, com a melhoria da qualidade do ensino e o respeito à diversidade, garantindose as condições necessárias ao desenvolvimento dos diversos saberes e habilidades pelos
estudantes e a ampliação da oferta da jornada em tempo integral, em consonância com as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação.
Entregas:
EDUCAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL:
 Atendimento da Educação Integral e Integrada do Ensino Fundamental (2015-2017) com
financiamento realizado pelo Programa Mais Educação do MEC e Tesouro Estadual2:

Ano

Escolas

Estudantes

2015

1.321

80.983

2016

1.749

108.326

2017

1.902

116.645

Fonte: SIMADE. Relatório da Educação Integral 2015-2017. Elaboração: Núcleo Gestão da Informação SEEMG.

 Atendimento da Educação Integral e Integrada do Ensino Fundamental em 2018 com
financiamento realizado pelo Programa Mais Educação do MEC e Tesouro Estadual3:

2

Foram contabilizadas as escolas com pelo menos um estudante com a situação “Encerrado” na Educação Integral no
SIMADE e que concluiu o Ano Letivo no Ensino Regular na Rede Estadual. E os estudantes com a situação “Encerrado” na
Educação Integral no SIMADE com carga horária lançada e que concluíram o Ano Letivo no Ensino Regular da Rede
Estadual.
3
A quantidade de escolas e estudantes matriculados considerando as turmas “Em atividade” no SIMADE. Os números
podem diferir do total de estudantes e escolas atendidas após o encerramento do ano letivo.
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Mês/2018

Escolas

Estudantes

Junho

1.415

94.747

Julho

1.429

98.182

Agosto

1.456

94.605

Setembro

1.559

105.640

Fonte: SIMADE. Relatório da Educação Integral 2015-2017. Elaboração: Núcleo Gestão da Informação SEEMG.

 Aumento de 4% no número de estudantes matriculados na Educação Integral e Integrada em
2018 em relação a 2014.
 Transição da concepção pedagógica de “Tempo Integral” para “Educação Integral e Integrada”,
superando a ideia de que uma Educação Integral se dá em função somente da ampliação da
jornada do estudante na escola. A transição tem sido feita por meio de orientações
pedagógicas, resoluções, decretos, capacitações e diálogos entre SEE, SRE e escola.
 Concepção e divulgação da coletânea dos Cadernos de Orientações Pedagógicas da Política
de Educação Básica Integral e Integrada de Minas Gerais (Esporte e Lazer, Orientação
Pedagógica, Diálogos Abertos com a Cidade) para as SRE e escolas envolvidas.
 Publicação do Decreto Estadual nº 47.227, em 3 de agosto de 2017, garantindo a implantação
gradativa da Educação Integral e Integrada na rede pública de ensino do Estado.
 Concepção e divulgação do Documento Orientador da Educação Integral e Integrada como
suporte para a execução da Política de Educação Integral e Integrada em MG (Versões:
2016,2017,2018 e 2019).
 Elaboração e execução do curso EAD – “Conceitos e Metodologias para a Educação Integral e
Integrada” - para profissionais que atuam nas ações da Educação Integral (2.000 matrículas
efetivadas).
 Criação de 10 Polos de Educação Integral envolvendo 40 escolas de 16 municípios.
Totalizando 4.052 estudantes (2017) atendidos por meio de uma ação sinérgica entre escola,
comunidade e equipamentos públicos disponíveis no entorno das escolas, promovendo a
utilização de espaços externos à instituição de ensino.
 Desenvolvimento do Programa Escola Aberta nos anos de 2015 e 2016 em 1.116 escolas
com ações educativas voltadas para as comunidades escolares e no entorno das unidades de
ensino nos finais de semana.
 Desenvolvimento do Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria de Estado de
Saúde – Em 2017/2018 foram contempladas 1.771 escolas, totalizando o quantitativo de
884.613 estudantes e 666 municípios. Instituído pelo Decreto Presidencial n° 6.286, de 5 de
dezembro de 2007, visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde,
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proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O programa tem
como objetivo a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção
e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Algumas ações
desenvolvidas: Cartilha de saúde auditiva no ambiente escolar; execução do teste de Snellen –
saúde ocular; identificação de locais nos municípios para o fomento da prática esportiva;
divulgação das campanhas de vacinação; produção de vídeos orientadores sobre saúde sexual
e reprodutiva em parceria com o Hospital das Clínicas. Escolas atendidas em 2015/2016:
1.561.
 Desenvolvimento do programa de Vigilância Comunitária em parceria com a Fiocruz visando a
mobilização social para o enfrentamento da tríplice epidemia de dengue, zika e chikungunya
no Brasil, por meio da constituição de comitês populares nas escolas estaduais, trabalhando
na perspectiva da Educação Popular. A lógica dos comitês é a da atuação horizontal, com a
população atuando como protagonista no diagnóstico local, planejamento das ações
preventivas, vigilância e avaliação.
 A Fiocruz criou uma plataforma online onde irá trabalhar orientando os comitês, com o
acompanhamento da SEE e SRE. As ações serão realizadas por meio de metodologias
participativas possibilitando uma análise crítica da realidade e proposta de ação.
 No ano de 2016/2017 trabalhamos com 16 Superintendências Regionais de Ensino
priorizadas pelo alto índice de infestação do Aedes Aegypti, atingindo 318 escolas nestas
regiões.
 Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika.
 Várias campanhas foram planejadas em conjunto com as demais secretarias estaduais que
compõe este comitê:
 2016-

Nota técnica em conjunto da SEE e SES de volta às aulas com orientações de

eliminação de focos criadouros nos territórios das 3.665 escolas estaduais;
 2016- Nota enviada às 3.665 escolas estaduais com orientações para as escolas estaduais,
sobre o cuidado com os focos criadouros nas escolas no período de férias;
 2017- Orientações enviadas para 3.665 escolas estaduais, reforçando o cuidado com a
eliminação dos focos criadouros, haja visto a extensão do período chuvoso;
 2018- Nota técnica em conjunto SEE/SES reforçando o cuidado com a extensão do período
chuvoso nas 3.665 escolas.
 Ações de Educação para o Trânsito nas Escolas Estaduais de Minas Gerais - Contribuir com a
promoção da Saúde, prevenção de acidentes e um deslocamento mais humanizado nos
territórios escolares. Tem como objetivo propiciar a mudança de hábitos e atitudes, bem
como a incorporação de valores, na busca de soluções que colaborando com um
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deslocamento mais seguro entre todos os envolvidos contribuindo com a redução dos índices
de acidentes de trânsito. A SEE buscou várias parcerias que contribuíram para capacitar e
instrumentalizar professores e especialista em educação para a inclusão do tema trânsito de
forma transversal no currículo escolar, dentre elas:
 Fundação Mapfre- Programa Educação Viária é Vital promove ações relacionadas à segurança
da população, com especial atenção à Segurança Viária. A ideia é que alunos e professores se
envolvam em uma ampla pesquisa sobre as condições da circulação e convivência nos espaços
públicos utilizados pelos alunos – desde os ambientes compartilhados na própria escola até na
cidade como um todo. A Fundação Mapfre desenvolve cursos de 40 horas com educadores
das escolas, sendo 5 horas presenciais e 35 horas de EAD, através da sua plataforma.
Atendimento:
 - 2017- 130 escolas estaduais nas Metropolitanas A, B e C.
 - 2018- 267 escolas em 5 Regionais: Metropolitanas A, B, C, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba.
 Participação no Comitê Estadual Intersetorial Projeto Vida no Trânsito coordenado pela
Secretaria Estadual de Saúde /SES:
 - 2017- Realização do Seminário Projeto vida no Trânsito com os servidores das Regionais de
Educação, Saúde, Trânsito, Segurança. Total 180 Servidores.
 - 2018 - Participação em duas Vídeos Conferências com 135 servidores das regionais de
Educação, Saúde, Trânsito e Segurança, para a implantação do Projeto Vida no Trânsito nos
municípios mineiros.
 - 2017 e 2018- Desenvolvimento de campanhas de mobilização para a Educação no Trânsito
com as 3.665 escolas estaduais: Campanha de Volta as Aulas; Carnaval sem acidentes; Maio
Amarelo; Semana Nacional do Trânsito; Semana em homenagem às vítimas de acidentes de
Trânsito.
 Projeto “Escola vai ao Museu” - Formação de professores da RMBH, bem como visitas de
alunos ao Instituto Inhotim, promovendo a utilização dos seus acervos artístico e botânico
como recursos pedagógicos com vistas à acessibilidade, à inclusão e à valorização da
identidade cultural.
 - Estudantes atendidos: 8.208 a cada ano, desde 2015
 - Professores atendidos: 1.432 a cada ano, desde 2015
 Concertos Didáticos - Implementação da "Série Concertos Didáticos" em parceria com a
Filarmônica de Minas Gerais, cujo objetivo é oportunizar uma experiência cultural aos alunos
da rede pública de ensino do Município de Belo Horizonte e RMBH por meio da apresentação
da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
 Visitas ao Circuito Cultural Praça da Liberdade em parceria com o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) - Oportunizar uma experiência artística e cultural a
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estudantes de escolas públicas da RMBH, a partir da visitação de diversos espaços que
integram o Circuito.
 Projeto de Cooperação Técnica entre a SEE e a UNESCO para ampliação e qualificação da
oferta de educação integral em Minas Gerais com a entrega de: diagnósticos propositivos nos
eixos Projeto Pedagógico, Infraestrutura e Gestão da Educação Integral, propostas de
expansão e qualificação, consolidação dos marcos legais, proposta de resolução para a Ed.
Integral, marco conceitual para o Sistema Integrado de Educação Pública, proposta de
documento orientador com fichas de avaliação na Educação Integral, além de diagnósticos
sobre as escolas estaduais do povo indígena Maxacali e sobre as práticas de participação
social no ambiente escolar nas escolas da rede.
 Quadro de pessoal específico para o atendimento da Educação Integral por meio das
Resoluções n. 2836/2015 em vigor em 2016; resolução n.3206/2016 em vigor em 2017;
resolução n.3660/2017 em vigor em 2018 e resolução 3.995/ 2018 em vigor em 2019.
 Formação TEIA em parceria com a FAE/UFMG– 2015 e 2016 – Oferecer aos professores,
agentes culturais, e aos demais profissionais da educação, condições de observar e introduzir
nas suas reflexões novas concepções acerca da ampliação da jornada escolar e as implicações
desta ampliação no âmbito das políticas públicas em Educação.
 Aquisição de kits para a Educação Integral e Integrada: Kits de Leitura (tapetes e almofadas);
Artes Marciais (kimonos, protetor, aparador); Tatame; Som e Microfone (caixa de som e
microfone sem fio); Banda (diversos instrumentos musicais); Quintais Produtivos (materiais
para cultivos de hortas); Rádio Escola; Câmera. Totalizando 30.000 itens, que estão sendo
entregues gradativamente ao longo de 2018.
 Formação de 6.798 articuladores e mediadores da aprendizagem do Programa Novo Mais
Educação pelo PNAIC (Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa).
ENSINO MÉDIO INTEGRAL E INTEGRADO
 Atendimento da Educação Integral e Integrada do Ensino Médio:

Ano

Escolas

Estudantes

2017

44

5.112

2018

79

12.652

Fonte: Monitoramento online Equipe Educação Integral e Integrada/maio de 2018

 Implantação da Educação Integral no Ensino Médio por meio da Portaria MEC nº 1145, de 10
de outubro de 2016 (Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral)
e Portaria MEC nº 727 (em conformidade com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017)
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em 44 escolas em 2017 e mais 35 novas escolas em 2018, totalizando 79 escolas de Ensino
Médio Integral e Integrado em Minas Gerais.
 Plano de implementação composto por: marcos legais; implementação da equipe de
implantação; escolas contempladas pelo Programa, com suas informações gerais; Proposta de
gestão escolar; Matriz curricular; Plano político-pedagógico; Proposta de plano de diagnóstico
e nivelamento; Plano de participação da comunidade nas escolas; Plano detalhado de
implementação (dois primeiros anos); e Plano para distribuição da verba prevista pelo
Programa.
 Criação da proposta para currículos integrados incluindo atividades dentro dos Campos de
Integração Curricular: Cultura, Artes e Cidadania; Múltiplas Linguagens, Comunicação e
Mídias; Pesquisa e Inovação Tecnológica.
 Construção de planos de curso e matrizes curriculares para 11 cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio.
 Concepção e divulgação do Documento Orientador como suporte para a execução da Política
de Educação Integral e Integrada em MG.
 Realização de 14 formações com as equipes da SRE, direção, coordenação, especialistas sobre
a dinâmica de funcionamento do Ensino Médio Integral e para apropriação do conceito de
Educação Integral e Integrada além de um encontro com as cantineiras sobre a nova
perspectiva de cardápio para a merenda escolar.
 Diálogos Abertos com a Capital – Formação de 2469 estudantes e 239 professores com
atividades de diálogo e apropriação de vários espaços da capital, ampliando as possibilidades
de aprendizagem a partir do acesso e vivência de diferentes equipamentos públicos e privados
de grande riqueza cultural, histórica e ambiental.
 Visitas às escolas de Ensino Médio Integral e Integrado para acompanhamento, apoio,
orientações e monitoramento das ações.
 Inovação no processo de contratação dos professores dos Campos de Integração Curricular,
composta por: inscrição, entrega de currículo documentado, plano de trabalho e aula prática
para uma banca.
 Publicações de 2 livros em parceria com CENPEC (Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, Cultura e Ação Comunitária) e Fundação Itaú social, na qual foi construída um
importante trabalho em conjunto para a formulação e implementação de políticas públicas de
educação integral para as juventudes. Livro I - Itinerários Formativos para a Juventude:
Protagonismo Juvenil; Livro II – Itinerários Formativos para as Juventudes e Educação
Integral: Ambiências Criativas.
Fases previstas para 2019: Adesão das escolas de ensino fundamental à oferta de Educação Integral
e Integrada conforme o plano de atendimento 2018/2019. Início das ações de educação integral
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nas escolas no dia 04/03/2019. Revisão dos documentos orientadores EF, com a obrigatoriedade
da oferta do campo de integração curricular Educação para a Cidadania, além do campo de
integração curricular Acompanhamento Pedagógico.

Compras para implantação de Rádio Escola e Fanfarra/Banda
Descrição: As fanfarras escolares são tradicionalmente desenvolvidas nas escolas públicas de Minas
Gerais, sendo também parte da Política de Educação Básica Integral e Integrada, na medida em que
nestas escolas são realizadas aulas/oficinas de banda nos Campos de Integração Curricular de
Educação Patrimonial e Cultura, Artes e Cidadania. As atividades de rádio escolar são desenvolvidas
nas escolas públicas de Minas Gerais no âmbito da Política de Educação Básica Integral e Integrada,
no Campo de Integração Curricular de "Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e
Tecnológica".
Entregas: Processo de compra instaurado de 492 bandas/fanfarras e 279 rádios escolares.
Fases previstas para 2019: Após finalizado o pregão eletrônico, recebimento nas escolas dos
materiais adquiridos.

Projeto MidiAção - rádio-escola
Descrição: A ação objetiva a implementação da Rádios-Escola nas escolas da Rede Estadual, de
modo que estudantes, junto a professores, possam produzir conteúdo midiáticos voltados a
assuntos de interesse da comunidade escolar, dentro e fora da sala de aula.

Origina-se da

necessidade de atendimento às demandas por formação em Rádio-escola, para que as escolas
possam efetivar suas rádios e produzirem conteúdos, não apenas para fins de entretenimento, mas
principalmente lançarem mão dessa ferramenta para fins pedagógicos. A utilização da Rádio-escola
no contexto educativo torna-se uma potente metodologia de trabalho docente, tendo em vista que
permite a integração curricular, a interdisciplinaridade, o desenvolvimento de habilidades e
competências diversas, especialmente no campo das Linguagens, e ainda promove a Participação
Estudantil e o Protagonismo Juvenil. Desse modo, o Projeto MidiAção atende às diretrizes e
princípios da Política de Educação Integral e Integrada do estado de Minas Gerais, uma vez que
contribui para o desenvolvimento integral dos educandos.
Entregas: Mais de 130 escolas que receberam visitas e formações sobre Rádio-escola, atendendo
cerca de 1.250 participantes dentre educadores, estudantes e comunidade escolar. Cerca de 200
vídeos produzidos e compartilhados por estudantes sobre o tema: Eu curto ser estudante.
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Fases previstas para 2019: Conclusão e publicação

dos seguintes documentos:

Instrumento

Regulador do projeto MidiAção; Resolução que dispõe sobre a implantação do Projeto MidiAção,
para desenvolvimento de projetos e iniciativas de educomunicação nas escolas da Rede Estadual de
Ensino; estabelecer parcerias com a Rádio Inconfidência, com Instituições de Ensino Superior e com
rádios comunitárias com programação efetiva; ampliação do número de escolas atendidas de acordo
com as demandas; criação da Rede MidiAção de Rádio Escolares de Minas Gerais - Médio na Mídia;
publicização do canal de rádio via internet - Rádio Escolas de Minas

Projeto de Cooperação Técnica entre a SEE e a UNESCO para ampliação e qualificação da oferta
de educação integral em Minas Gerais (Em andamento – 2016- 2020)
Descrição: O projeto objetiva a ampliação e qualificação da oferta de educação integral nas escolas
estaduais de Minas Gerais. As atividades pactuadas visão garantir uma educação inclusiva e
abrangente, para além da aquisição de conhecimentos formais em sala de aula, o que deve
assegurar aos estudantes um tempo qualificado de vivência cultural, com um currículo capaz de
integrar, além da dimensão cognitiva, também as dimensões afetiva, ética, estética, cultural, social e
política. Também será buscado o envolvimento de toda a comunidade escolar, para a formação de
territórios educativos que valorizem as potencialidades e necessidades locais, com respeito às
diversidades culturais de cada região.
Entregas: Em 2017 foi publicado um edital com 3 vagas para a contratação de consultoria para
atendimento do seguinte resultado do Acordo:
Fases previstas para 2019: Desde sua assinatura em dezembro de 2016, até setembro de 2018, dos
R$9.034.200,00 de investimento, somente R$500.000,00 foram desembolsados até o momento
pelo Tesouro Estadual. Desta maneira, em setembro de 2018 o projeto estagnou aguardando a
liberação dos recursos, inclusive com contratos em andamento. O projeto deverá ser submetido a
revisões no cronograma com representantes designados pela Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais, pelo Governo Brasileiro – ABC e pela UNESCO, anualmente e ao final do Projeto,
conforme contrato.

Caderno Orientador Saúde na Escola (Nova Ação)
Descrição: Produção do Caderno Orientador Saúde na Escola com abordagem das 12 ações
promovidas pelo Programa Saúde na Escola (PSE), incluindo as ações promoção e prevenção de
Imunização. O público alvo são professores do ensino fundamental e médio que poderão trabalhar
de forma disciplinar ou interdisciplinar os temas transversais abordados no caderno.
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Entregas: Em fase de construção pela equipe do PSE (Programa Saúde na Escola), da SEE (Secretaria
de Estado de Educação) e SES (Secretaria de Estado de saúde). Deverá ficar pronto em fevereiro de
2019, de preferência em formato digital.

Fortalecimento das ações de promoção dos direitos sexuais e reprodutivos e prevenção das
IST/AIDS no ambiente escolar
Descrição: Em parceria com a Coordenadoria de IST/AIDS e Hepatites Virais do Estado de Minas
Gerais, com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG), com a Diretoria de
Políticas de Atenção Primária a Saúde (DPAPS) e com o Telessaúde do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (HC/UFMG);
Será construída uma série de vídeos voltados à qualificação dos profissionais da educação para uma
abordagem promotora da saúde no âmbito escolar. E também será construído um caderno de apoio,
que juntamente com os vídeos serão disponibilizados para os professores.
Entregas: A SEE, participa de diálogo permanente na gravação dos vídeos, através de reuniões com
a equipe Multidisciplinar do Telessaúde do Hospital das Clínicas.
Fases previstas para 2019: Planejamento atual prevê para o mês de janeiro de 2019 para a
publicação dos vídeos em plataforma digital.

Caderno Educação para Cidadania
Descrição: Campo de Integração Curricular Educação para a Cidadania pretende inserir a perspectiva
da educação em direitos humanos, o respeito às diferenças e valorização das diversidades e a
prática da cidadania em ações pedagógicas da Educação Integral e Integrada. Busca-se formar
pessoas responsáveis, autônomas, solidárias, que conheçam e exerçam seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. Esse
campo terá caráter obrigatório em todas as escolas que ofertam a Educação Integral e Integrada no
Ensino Fundamental. O Campo de Integração Curricular se constituirá de um eixo temático
introdutório, além de outros três eixos temáticos que tratam de assuntos específicos a serem
desenvolvidos ao longo do ano. No eixo introdutório serão apresentadas algumas noções
abrangentes acerca dos Direitos Humanos e da Cidadania. Posteriormente, teremos três eixos
específicos a respeito dos seguintes temas: Educação para o Consumo; Educação Fiscal e
Financeira; e Participação Social e Política.
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Descrição: Construção do material pedagógico em parceria com a Fundação João Pinheiro por meio
da empresa João Pinheiro Jr.
Fases previstas para 2019: Publicação da versão online dos cadernos em janeiro de 2019, entrega
nas escolas em fevereiro e utilização pelos professores a partir de março

Rede Estadual de Educação Profissional - REDE
Descrição: A Rede Estadual de Educação Profissional - REDE tem o objetivo de ampliar a oferta de
cursos técnicos nas Escolas da Rede Estadual, contribuindo para a profissionalização dos jovens
com vistas à participação como cidadão no mundo do trabalho e atendendo às demandas das
comunidades e dos arranjos produtivos locais. São 39 possibilidades de cursos técnicos,
contemplando 10 eixos tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Com recurso do
tesouro estadual, os cursos são oferecidos nas modalidades concomitante e subsequente e são
destinados aos alunos do ensino médio da rede estadual e também àqueles que já concluíram o
ensino médio.
Entregas: Criação da Rede de Educação Profissional, com 94 mil estudantes atendidos em 254
escolas estaduais, com uma de oferta de 39 cursos técnicos. Entrega de quatro novas escolas
estaduais do Programa Brasil Profissionalizado nos municípios de Lagoa Santa, Ibirité, Sacramento e
Tupaciguara. Aquisição de equipamentos para os laboratórios técnicos das escolas estaduais com
oferta exclusiva de Educação Profissional. Aquisição dos laboratórios para oferta de Curso Técnico
em Enfermagem em quatro escolas estaduais. 965 turmas de cursos técnicos da REDE em
andamento, com monitoramento realizado pela equipe técnica da Superintendência de
Desenvolvimento da Educação Profissional e das SRE.
Fases previstas para 2019: 410 turmas de cursos técnicos com previsão de conclusão em 2019;
Realização do processo de designação para os professores dos cursos técnicos da REDE;
Mapeamento da demanda por cursos técnicos das escolas e dos arranjos produtivos locais; Oferta
de novas turmas de cursos técnicos; Descentralização de recurso para custeio; Aquisição de
equipamentos para os laboratórios das escolas do Brasil Profissionalizado; 11 novas escolas do
Programa Brasil Profissionalizadas em construção, com previsão de finalização das obras em 2019.
Estas escolas estão localizadas nos municípios de Bocaiúva, Brasília de Minas, Espinosa, Grão
Mogol, Janaúba, Joaíma, Manga, Monte Azul, Pompéu, Taiobeiras e Unaí; Monitoramento e
avaliação dos cursos técnicos da REDE.
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PRONATEC /MEDIOTEC
Descrição: Gestão da demanda e oferta de Cursos de Técnicos por meio do PRONATEC/MEDIOTC
Entregas: 26 turmas de cursos técnicos em andamento nas Escolas Estaduais; Acompanhamento da
frequência e pagamento da Bolsa Formação Estudante aos alunos do MEDIOTEC realizado pela
equipe técnica da Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional e das SRE.
Fases previstas para 2019: Elaboração do Mapa de Demanda de Minas Gerais; Pactuação de vagas
junto MEC. Realização do processo de seleção e encaminhamento dos alunos, para os cursos
ofertados nas demais redes de ensino (municipal federal e privadas). Oferta de novas turmas nas
escolas estaduais. Acompanhamento da frequência e pagamento da Bolsa Formação Estudante aos
alunos do MEDIOTEC das escolas estaduais. Realização da prestação de contas dos recursos
federais destinados ao programa.

Poupança Jovem
Descrição: O programa Poupança Jovem foi criado para atender estudantes do ensino médio da
rede pública estadual, de municípios com alto índice de evasão escolar e vulnerabilidade social. O
programa fornecia uma bolsa de R$ 3.000,00 (três mil reais) após a conclusão do ensino médio e a
realização de atividades complementares.
Entregas: O programa foi encerrado em 2017, no entanto o benefício não foi pago para os alunos
que concluíram o ensino médio nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Os valores já foram
empenhados e liquidados, aguardando a liberação financeira.
Fases previstas para 2019: Realizar o pagamento de 37.712 bolsas, totalizando R$ 102.734.807,00.

Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos
Descrição: Elevar a escolaridade da população acima de 15 anos que não teve oportunidade de
estudos na idade de direito e deseja completar o Ensino Fundamental e Médio, assegurando o
acesso e permanência deste público, especialmente da população em situação de vulnerabilidade
social, pessoas LGBT, mulheres, negros, população do campo, indígenas, quilombolas, população em
situação de privação de liberdade na Educação de Jovens e Adultos.
Entregas:
 Implantação da Resolução 2.843/16 de 13 de janeiro de 2016;
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 Curso Presencial de EJA nos anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental a duração em dois
anos, carga horária mínima de 1.600 horas e no Ensino Médio a duração de 1 ano e meio,
carga mínima de 1.200h.
 A criação de uma matriz curricular mais atrativa para estudantes da faixa etária da EJA,
incluindo as disciplinas DIM (Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho) e DIC (Diversidade,
Inclusão e Formação para Cidadania).
 A carga horária diária de quatro módulos de 45 minutos da EJA e a flexibilização no horário de
entrada e saída nas escolas dinamizaram e potencializaram as chances de permanência e
participação dos jovens e adultos na vida escolar.
 Aumento de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Minas Gerais por sexo de
acordo com os Microdados Censo Escolar 2014-2017 – feminino: 8.663 e masculino: 29.078
 Aumento de matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Minas Gerais por cor/raça Microdados Censo Escolar 2014-2017 – Amarela: 87; Branca: 5.539; Indígena: 126; Parda:
16.491; Preto: 3.763; Não declarado: 3.072.
 Aumento no número de Escolas ofertantes da EJA por Ano – 2015: 1.309 escolas; 2016:
1.556 escolas; 2017: 1.432 escolas; 2018: 1.844 escolas.
 1.698 escolas estaduais que realizam o atendimento na modalidade de EJA – Ensino
Fundamental e Médio em regime presencial e 125 escolas estaduais de Educação Prisional.
 1.292 matrículas de estudantes, no ensino fundamental em 2015; 1.764 e 3.485 em 2016. No
ensino médio foram 2.930 matrículas em 2015; 3.646 em 2016 e 5.915 em 2017.
 Foram entregues 3.584 Kits Escolares para escolas das unidades prisionais. Cada KIT continha
2 cadernos (pautado e desenho)

Atendimento CESEC – PECON
Descrição: O Centro Estadual de Educação Continuada-CESEC é uma escola estadual com
organização e funcionamento específicos para atendimento de Educação de Jovens e Adultos-EJA
regido pela Res. SEE-MG n. 2.943/2016. Os Postos Estaduais de Educação Continuada-PECON
eram vinculados ao CESEC atuavam sob sua direção e supervisão administrativa e pedagógica,
funcionando em bairros, distritos e em outros municípios, que não sejam os do CESEC matriz. Os 13
PECON existentes em MG encerraram suas atividades no ano de 2017.
Entregas:
 Nos anos de 2015 a 2018 o CESEC apresentou o seguinte quadro: Em CURSO (Ensino
Fundamental e Médio): Nº de Alunos que obtiveram certificação no ano de 2015: 10.172 e
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em 2016: 7.667 (até outubro). Em BANCA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (Ensino
Fundamental e Médio), nas 48 Bancas existentes no Estado 4.940 candidatos obtiveram a
certificação no ano de 2015; em 2016 este número caiu para 4.172.
 Para os municípios que possuem CESEC e que não tem Bancas Permanentes de Avaliação,
criou–se a Banca Itinerante. Em 2016, 11 SRE realizaram este procedimento.
 No ano de 2017 foi realizado o cancelamento de matrículas do CESEC que apresentavam
duplicidade. No ENSINO FUNDAMENTAL foram canceladas 9.043 matrículas e no ENSINO
MÉDIO 12.527, totalizando 21.570 em todo o Estado.

Certificações ENEM e ENCCEJA
Descrição: Em 2009, a SEE-MG aderiu ao INEP/MEC para certificar o Ensino Médio através do
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ao ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos) para certificar o Ensino Fundamental.
Entregas: Nº de candidatos inscritos para o ENEM em 2015: 75.045 e em 2016: 78.802 no Estado
de Minas Gerais. O ENEM permaneceu certificando até o ano de 2016. O ENCCEJA não aconteceu
nos anos de 2015 e 2016. A partir de 2017 passou a certificar também o Ensino Médio. Em todo o
Estado 46 escolas são credenciadas para emitir certificados do ENEM e 53 para o ENCCEJA.

Implantação da DIM e DIC
Descrição: Com a implantação da Resolução 2.843/16 de 13 de janeiro de 2016 foram criadas duas
disciplinas, a Diversidade, Inclusão e formação para a Cidadania - DIC e a Diversidade, Inclusão e
Mundo do Trabalho – DIM, a fim de incentivar os professores no desenvolvimento de um trabalho
interdisciplinar, distintos entre os períodos cursados, conforme descrito a seguir: no Ensino
Fundamental – nos 1° e 2° períodos: Matemática e História, nos 3° e 4° períodos: Língua
Portuguesa e Geografia; no Ensino Médio – no 1° período: Língua Portuguesa, Matemática e Física,
no 2° período: Língua Portuguesa, Matemática e Química e no 3° período: Língua Portuguesa,
Matemática e Biologia. As horas destinadas a estas disciplinas são de 15h/semanal com o
desenvolvimento de projetos que foquem a realidade da escola e dos alunos e que envolvam as
disciplinas destinadas.
Entregas: A informação obtida através de conversas informais, é de que cerca de 75% das escolas e
professores que trabalham com o público de jovens e adultos avaliam positivamente o trabalho com
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estas disciplinas, uma vez que envolve outros colegas de outras áreas do conhecimento e estimulam
os alunos a buscarem novas oportunidades e terem novas perspectivas para com o futuro.

Resolução Escolas Prisionais
Descrição: Elaboração de Matriz Curricular e diretrizes para o seu funcionamento.
Entregas: Discussões com equipe técnica.
Fases previstas para 2019: Reuniões, discussões com a equipe da Secretaria de Estado de Educação
e a Secretaria de Estado de Administração Prisional, Videoconferências.

Adesão da Implementação do Programa do Centro Nacional de Mídias da Educação (CNME) no
Sistema Penitenciário sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) através da SEB e
SECADI
Descrição: Disponibilização de Plataforma Educacional Digital Interativa voltada ao atendimento da
demanda de Educação de Jovens e Adultos (EJA) às pessoas em privação de liberdade.
Entregas: Seleção das escolas para realização do projeto.

TV Web Educação
Descrição: A TV WEB é uma emissora de televisão via web, educativa e interativa, com transmissão
ao vivo e gravada de conteúdos informativos, técnico/administrativos e educacionais/pedagógicos,
cujo objetivo principal é capacitar servidores da rede estadual de educação de Minas Gerais.
Entregas:
 Programas TV Web;
 Capacitação, formação continuada de Especialistas, Professores, Diretores Escolares e demais
servidores da rede estadual de ensino através de rodas de conversa, entrevistas, pílulas com
temas específicos, vídeos temáticos e informativos sobre a educação, dentre outros;
 Exibição de vídeos, prioritariamente, que compõem o acervo do Programa TV Escola/Minas
Gerais, a partir de demandas apresentadas;
Fases previstas 2019: Criação de 02 (dois) estúdios para produção de conteúdos audiovisuais com
capacidade de atender tanto às gravações agendadas, quanto às transmissões ao vivo, em
diferentes formatos. A criação desses estúdios considera a demanda de expansão da oferta de
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cursos EaD e a perspectiva de absorção da modalidade telepresencial em 2020. Além da aquisição
de equipamentos e materiais, também será preciso adequar os espaços do campus Gameleira, onde
funcionarão os estúdios. A adequação dos espaços implica na elaboração de projeto de isolamento
e tratamento acústico, refrigeração, iluminação, rede elétrica e rede lógica. A contratação das
empresas para a execução desses projetos ainda precisa ser licitada.

Ambiente Virtual de Aprendizagem
Descrição: Para a estruturação e implementação dos cursos na modalidade a distância foi utilizado o
MOODLE como ferramenta que disponibiliza vários recursos aos usuários, possibilitando a
postagem de conteúdos e atividades interativas, em grupo ou individuais, através da configuração
de uma interface gráfica simples e clara. Nos cursos desenvolvidos pela Escola de Formação, o
ambiente é configurado para a disponibilização de conteúdos a atividades diversificadas por meio
de recursos que ofereçam subsídios para uma aprendizagem participativa e reflexiva, através da
estruturação de um curso em um ambiente simples e agradável. O ambiente virtual de
aprendizagem

da

Escola

de

Formação

está

disponível

no

endereço:

http://eadformacao.educacao.mg.gov.br.
Entregas:
 Parceria com a Unifei/AEF - Curso de Educação Financeira para as Escolas;
 Parceria SEPLAG e SEE/SG/SRH - Curso de Saúde Vocal do Professor;
 Parceria SG/SA - Curso Gestão Financeira da Caixa Escolar;
 Captação de demandas de cursos e Parcerias com setores da SEE/MG;
 Desenvolvimento de material no formato de cursos EAD;
 Disponibilização e reestruturação do AVA;
 Atendimento de Suporte aos usuários;
 Emissão de Relatórios de acompanhamento dos cursos.
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CURSOS ON-LINE - EFDPE 2018

Curso
Saúde Vocal do Professor

Público-alvo

Status de oferta

Professores nomeados a partir
de 2014

Gestão Financeira da Caixa

Diretores,

Escolar

Secretários

e

metodologias

envolvidos
Educadores

04 turmas encerradas

23.740

01 turma em andamento
Presidentes
da

e

Caixas

Escolares, demais servidores
Conceitos

Vagas

na
da

gestão
Educação

02 turmas encerradas

10.600

02 turmas c/ inscrições
abertas
01 turma em andamento

4.000

para EII

financeira
e técnicos das SRE.
Básica

O telefone celular na prática

Educadores

da

Educação

inscrição
01 turma em andamento

2.000

docente
Enturmação

Básica
Especialistas

de

Educação

01 turma em andamento

2.000

01 turma com inscrição

1.000

para as metodologias ativas
Educação Financeira nas

Básica, Inspetores Escolares,
Professores de Matemática do
Analistas e Técnicos das SRE
Ensino Fundamental e Médio
Professores
da
Educação

escolas (UNIFEI)
Educação Patrimonial como

Básica
Educadores

da

Campo de Integração
Conselho de Classe

Básica
Especialistas

de

Geogebra: uma ferramenta

01

turma

em

fase

de

aberta
01 turma em andamento

150

Educação

Em fase de construção

2000

Educação

Em fase de construção

2.000

Fonte: SEE-MG/SB/EFDPE. Atualizado
em 25/10/2018.
Básica,
Inspetores Escolares,

Analistas e Técnicos das SRE

Portal da Escola de Formação
Descrição: O Portal da Escola de Formação, http://escoladeformacao.educacao.mg.gov.br,
desenvolvido na plataforma JOOMLA, trata-se de mídia digital que congrega em um só local, todas
as ações, materiais e ferramentas digitais que contribuem para organizar a política de formação da
SEE-MG.
Numa estrutura hipertextual, nesse Portal a comunidade educativa será remetida à TV WEB, ao
Portal da Escola Interativa e aos cursos EAD na plataforma moodle, e também a um banco de dados
contendo Teses e Dissertações de professores da rede estadual de educação disponíveis para
consulta e download, numa contribuição para a formação.
Entregas: Reestruturação do Portal da Escola de Formação; Divulgação de Ofertas de Cursos;
Divulgação dos vídeos da TV Web; Divulgação de banco de dados contendo Teses e Dissertações
de professores da rede estadual de educação disponíveis para consulta e download;
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Formações a distância e presenciais
Descrição: Formação de educadores nas modalidades a distância e presencial com o objetivo de
trabalhar temas ligados à formação integral.
Entregas:
 Elaboração de 2 (dois) cursos on-line: Conceitos e metodologias para Educação Integral e
Integrada / Educação Patrimonial como Campo de Integração;
 Acompanhamento da elaboração do Projeto Minas Educação Telepresencial;
 Elaboração da parceria para construção de cursos com o CEFART (Centro de Formação
Artística e Tecnológica);
 Elaboração da parceria para construção de cursos com a FUNED (Fundação Ezequiel Dias);
 Divulgação do curso: Educação Financeira - Finanças sem segredo (AEF-Brasil);
 Divulgação dos cursos de Artes Visuais e Música do CEFART e da Semana de Ciência e
Tecnologia da FUNED;
 Acompanhamento da elaboração dos Projetos: Educação para a Cidadania, Educação
Tecnológica e Educação Ambiental Renova;
 Realização de cursos e eventos formativos presenciais, no campus Gameleira:
CURSOS PRESENCIAIS - NÚCLEO DE FORMAÇÃO PARA A EII 2018

Curso

Turmas formadas

Vagas

Inscrições efetivadas

Educação Financeira (AEF-Brasil)

01

100

90

Ecologia Vivencial

01

100

100

Animais peçonhentos e leishmanioses: temas

01

100

50

Boas práticas para o uso de Bibliotecas

01

50

50

Semana de Museus

01

75

35

para a educação (FUNED)

Fonte: SEE-MG/SB/EFDPE. Atualizado em 25/10/2018

Gestão dos Museus e Biblioteca
Descrição: Gestão dos espaços com acervos histórico, científico e educativo da Escola de Formação
(Biblioteca do Professor, Museu da Escola e Museu de Ciências Naturais Leopoldo Cathoud).
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Entregas: Visitas mediadas aos Museus com atendimento anual de aproximadamente 6.000
visitantes; Formações mensais com educadores nesses espaços; Guarda qualificada dos acervos;
Atendimento a pesquisadores.
Ação: Fortalecimento da Coordenação Pedagógica
Descrição: Formação continuada dos Especialistas de Educação Básica (EEB), através da produção
de cursos presenciais e a distância, com foco na coordenação pedagógica do processo de ensino e
aprendizagem.
Entregas: Criação da página “Fortalecimento da Coordenação Pedagógica” destinada aos
Especialistas de Educação Básica (EEB) como um espaço de formação e informação sobre as
atividades que se destacam no planejamento de nosso sistema estadual de educação e são
inerentes ao fazer pedagógico das escolas. Esta página se subdivide em setores elaborados para
instrumentalizar e apoiar o trabalho dos EEB; Elaboração do curso on-line: Enturmação; Realização
de cursos e eventos formativos presenciais, no campus Gameleira:
CURSOS PRESENCIAIS - NÚCLEO DESENVOLVIMENTO APRENDIZAGENS 2018

Curso

Turmas formadas

Inscrições
efetivadas

Refletindo sobre Enturmação e Conselho de Classe

02

164

Conselho de Classe: estratégias e possibilidades

01

73

Progressão Parcial: desvendando mitos e apresentando

01

em processo de

caminhos
para o sucessoAtualizado
dos estudantes
Fonte:
SEE-MG/SB/EFDPE.
em 25/10/2018

inscrição (100
vagas)

Desenvolvimento das Aprendizagens em Língua Portuguesa, Matemática e Tecnologias
Educacionais
Descrição: Formação continuada de Professores da Educação Básica (PEB), através da produção de
cursos presenciais, conteúdos e materiais de formação dos componentes curriculares Língua
Portuguesa e Matemática, baseados no desenvolvimento de metodologias ativas de ensino e
aprendizagem, estimulando a utilização e a incorporação de novas tecnologias da informação e
comunicação na prática docente
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Entregas: Elaboração do curso on-line: Geogebra: uma ferramenta para as metodologias ativas /
Língua Portuguesa: na prática a teoria é ativa / O telefone celular na prática docente; Realização de
cursos e eventos formativos presenciais, no campus Gameleira:
CURSOS PRESENCIAIS - NÚCLEO DESENVOLVIMENTO APRENDIZAGENS 2018

Curso

Turmas

Inscrições efetivadas

formadas
Redação do ENEM: aprimorando práticas

02

158

Estatística: um estudo prático para o ENEM

02

140

Google Sala de aula: aprendendo e compartilhando na

01

10

02

109

Língua Portuguesa: ensinar e aprender com jogos

02

138

Google drive: aprendendo e compartilhando na nuvem

01

17

Números Racionais: será que dá jogo?

02

em processo de

nuvem
Aprendendo números racionais com jogos e materiais
manipulativos

inscrição (100 vagas)
Estudo investigativo da Geometria por meio da Tecnologia

02

em processo de
inscrição (60 vagas)

Diferentes Estratégias para despertar o interesse pela

02

leitura
Debate sobre o filme: Retratos de Identificação, de Anita
Leandro
Fonte:
SEE-MG/SB/EFDPE. Atualizado em 25/10/2018

em processo de
inscrição (200 vagas)

01

em processo de
inscrição (100 vagas)

Projeto Minas Educação Telepresencial
Descrição: Produção didático-pedagógica, ministração e transmissão de aulas em tempo real, com
sistema de interatividade integrado, conteúdos complementares em plataforma web (Ambiente
Virtual de Aprendizagem – AVA) e materiais didáticos impressos, bem como transmissão de reprises
dos cursos telepresenciais e de conteúdos institucionais da SEE e órgãos parceiros.
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Estágio de implementação: em fase de contratação de empresa para a ministração, produção e
transmissão dos cursos e em fase de aquisição de kits, que serão instalados em todas as escolas
estaduais, para recepção de sinal via satélite, contendo, antena parabólica, amplificador LNB e
receptor de sinal.
Ações para 2019: O projeto prevê atendimento a mais de 120 mil cursistas em todo o território
mineiro, através de 4 (quatro) cursos:

Curso

Aprofundamento para o ENEM
para estudantes do 3º ano EM
Gestores da Educação Integral e
Integrada

Período de

Carga horária

Carga horária plataforma

Carga

oferta

telepresencial

web (AVA) - conteúdos

horária

complementares

total

152h

148h

300h

99h

51h

150h

66h

84h

150h

66h

84h

150h

13/03 a
30/10
12/03 a
28/11

Professores de Matemática -

12/03 a

anos finais do EF e 1º ano do

26/11

EM
Professores

de

Língua

Portuguesa - anos finais do EF e

14/03 a
28/11

1º ano do EM

Estrutura de pessoal da Escola de Formação e das SRE
Descrição: Qualificar e ampliar a estrutura de pessoal da Escola de Formação para produção de
conteúdo, materiais e cursos de formação e estruturar equipes de formação nas SRE para
acompanhamento aos cursistas/escolas, criando os núcleos regionais de formação.
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Para a estrutura central, propõe-se o seguinte quadro:

NÚCLEO/

TOTAL

NS

INTEGRADA

APRENDIZAGE

ENTO DAS

INTEGRAL E

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIM

EAD/TV WEB

EAD

SETOR

PROFISSIONAL

NECESS

EXIST

CONTRATAÇÃO

OBS

Coordenador de EaD

1

0

1

DAD-5

Coordenador Pedagógico

1

1

0

-

Revisor textual

2

0

2

Bolsista

Designer Instrucional

3

1

2

Fapemig
Bolsista

Designer Gráfico

1

0

1

Fapemig
Bolsista

Webdesigner / programador

1

0

1

Fapemig
Bolsista

Suporte técnico-pedagógico

4

2

2

Fapemig
Bolsista

Técnico em Informática

2

0

2

Fapemig
Bolsista

Produtor / roteirista

1

0

1

Fapemig
DAD-6 + GTE

Cinegrafista

3

1

2

DAD-4

Assistente de produção

4

2

2

FGD-5

Editor de vídeos

3

1

2

DAD-4

Coordenador de Formação

1

0

1

DAD-5

Coordenador de área

6

0

6

Bolsista

20

10

10

Pesquisador

2

0

2

via Cicalt
Bolsista

Mediador de Visitas

4

2

2

Fapemig
Bolsista

Professores-formadores

2

1

1

Fapemig
Designação
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21

40

Professores-formadores

Fapemig
Designação

via Cicalt

Entregas: Desenho da proposta detalhada de formação em elaboração para aprovação do Gabinete.
Equipe está mapeando as temáticas e carreiras a serem trabalhadas prioritariamente nos próximos
anos.
Fases previstas 2019: Realizar a contratação de pessoal previsto; Formar as equipes regionais;
Desenhar a oferta de cursos por carreiras, mapeamento as competências/habilidades, bem como as
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necessidades de formação verificadas por meio de dados educacionais (Simave, Simade, Censo...) e
empíricos.

Rede de Representantes Estudantis
Descrição: A ação tem como objetivo criar e ampliar os espaços e canais institucionais de
participação, escuta e debate entre estudantes, escolas, comunidade e gestão. A perspectiva de
rede permite aos estudantes interação não apenas com os atores da sua própria escola, mas
também com os de outras escolas, de seu território e do estado. A ação consiste em promover
processos de escolha de representantes estudantis, desde o nível das turmas, em cada escola, até o
nível da Regional de Ensino.
Entregas: Criação de Conselhos de Representantes de Turma em 1.746 escolas que ofertam o
Ensino Médio, em 2017. Criação confirmada de Conselhos de Representantes de Turma em 1.042
escolas que ofertam o Ensino Médio, em 2018.
Fases previstas para 2019: Processo de eleição de representantes de turmas e de Conselhos de
Representantes; elaboração de novo plano de ação e execução das atividades propostas ao longo
do ano letivo; monitoramento da ação. Eleição de 02 porta-vozes da escola e 02 embaixadores da
regional; Criação de grupos de discussão em mídias digitais com participação das representações
estudantis.

Diagnóstico de participação na escola
Descrição: A ação objetiva a produção e análise de dados sobre a existência e o funcionamento dos
espaços de participação nas escolas, especialmente voltados aos estudantes, além de identificar as
fragilidades e potenciais de cada escola. Por meio de questionários eletrônicos destinados a todas as
escolas e de uma amostragem estatística de estudantes, considerando 10 estudantes dos Anos
Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de 20% das escolas de cada uma das 47 SRE. A
seleção da amostra é realizada a partir do banco de dados do SIMADE.
Entregas: Participação de 2.139 (58,7%) das escolas da Rede Estadual de Ensino e 5.231
estudantes, em 2017. Participação de 2.057 (57%) das escolas da Rede Estadual de Ensino e 4.254
estudantes, em 2018.
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Coletivos Juvenis
Descrição: A ação Coletivos Juvenis objetiva estimular e dar condições aos estudantes do Ensino
Médio de exercerem o direito à participação na escola. Assim, a ação consiste na organização de um
grupo de pessoas mobilizadas em torno de um ou mais temas, causas e interesses e/ou ainda de
uma situação/problema que seja de comum interesse a sua resolução. Em 2017, a ação foi
articulada com o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) do Governo Federal também
denominada Coletivos Juvenis.
Entregas: Criação de 1.469 coletivos juvenis em 912 escolas, em 2017.

Territórios de Iniciação Científica
Descrição: A ação é um dos eixos do Projeto Iniciação Científica no Ensino Médio, lançado em 2017
pela SEE. O projeto objetiva incentivar, apoiar, valorizar e dar visibilidade à produção e
compartilhamento de conhecimentos e saberes, a partir do ensino e da aplicação de metodologias
de pesquisa científica no Ensino Médio. Assim, oportuniza aos estudantes e professores a
identificação de problemas, da escola ou da comunidade, e a construção coletiva de soluções para
resolvê-los ou minimizá-los. Para isso, prevê a organização de Coletivos de pesquisa nas escolas
compostos por até sete estudantes e um professor orientador e com o apoio de um professor-tutor
de uma Instituição de Ensino Superior, viabilizado via apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), parceira do Projeto. Os projetos são distribuídos nas áreas de
conhecimento: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências
Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
Entregas: Criação de 33 coletivos de pesquisa e iniciação científica nas escolas; 1 (um) encontro de
formação sobre iniciação científica; Produção de 33 projetos de pesquisa.
Fases previstas para 2019: Edital de seleção; oferta de curso de formação em metodologia
científica e elaboração de projetos de pesquisa; desenvolvimento dos projetos e publicação dos
resultados.

Semana Escola em Movimento
Descrição: A ação acontece geralmente no segundo semestre letivo, em todas as escolas da Rede,
com o objetivo de oportunizar às escolas um momento de ampla discussão acerca de assuntos e
temas de interesse da comunidade pedagógica, ligados à pauta pedagógica, tendo como principal
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característica a tarefa das escolas de promoverem o compartilhamento das discussões com toda a
comunidade escolar: estudantes, professores e demais profissionais da escola, famílias e outros
atores da comunidade. Portanto, a marca da semana Escola em Movimento é dar ampla visibilidade
e conhecimento sobre os temas e assuntos que envolvem desde os projetos pedagógico que a
escola desenvolve, seus processos avaliativos, as regras de convivência, os desafios e dificuldades
no fazer pedagógico e no trabalho em equipe, o seu currículo e Projeto Político Pedagógico, até as
pautas mais amplas relacionadas à Política Educacional, de modo geral.
Entregas: Realização da Semana Escola em Movimento nas escolas estaduais nos anos de 2016,
2017 e 2018.

Dia da Virada Educação MG
Descrição: É o marco anual da Virada, já inserido no calendário escolar, que acontece em todas as
escolas, no mês de setembro – mês de aniversário de Paulo Freire – tendo como objetivo principal a
abertura das escolas à comunidade para a apresentação das suas ações e a oferta de atividades
interativas voltadas aos estudantes e comunidade do seu entorno. Dentre as atividades
desenvolvidas destacam-se: debates e rodas de conversa sobre temas de interesse da comunidade;
lanche coletivo; exposições de trabalhos e projetos desenvolvidos pelos estudantes; apresentações
artísticas (música, teatro e dança); Mostra de Profissões; Show de Talentos; apresentação dos
resultados da escola nas avaliações externas e internas; apresentação de projetos desenvolvidos
com parceiros da comunidade; campeonatos e torneios esportivos; passeatas e caminhadas, entre
outras. Algumas escolas ocuparam espaços públicos em seu entorno e desenvolveram ações
interativas e atrativas para a comunidade, em praças e ruas. No Dia da Virada, as equipes das SRE e
órgão central da SEE são mobilizadas para visitarem as escolas e participarem das atividades,
coletando depoimentos e fazendo registros das mesmas.
Entregas: Realização do Dia da Virada nas escolas estaduais nos anos de 2015,2016, 2017 e 2018.

Campanha VEM
Descrição: A ação tem por objetivo chamar os jovens de 15 a 17 anos em situação de evasão a
retornarem à escola. A Campanha teve sua primeira edição em 2015 e consiste no levantamento da
demanda por vagas, por parte daquelas pessoas que interromperam seus estudos e que desejam
retomá-los, a fim de concluírem a Educação Básica. Esta ação acontece anualmente, em geral, entre
os meses de setembro e dezembro, e envolve todas as escolas da Rede Estadual de Ensino as quais
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têm a tarefa principal de mobilizarem, nos seus respectivos territórios, com o apoio das equipes das
SRE, os jovens em situação de evasão. O levantamento da demanda por vagas é feito via inscrição
eletrônica, de modo a facilitar o acesso das pessoas interessadas e facilitar o processo de
identificação das demandas pela equipe da secretaria. Esta ação é complementar ao Plano de
Atendimento, realizado anualmente pela secretaria, conseguindo ampliar seu alcance no
atendimento educacional.
Entregas: Impacto no crescimento de matrículas na Educação de Jovens e Adultos, sendo que a
maioria dos que retornaram às escolas são jovens de 18 a 29 anos. Em 2016, foram 114 mil novas
matrículas no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos, sendo 47.500 estudantes no
ensino regular. Na Campanha Vem, foram cerca de 12 mil inscritos em 2015 e, aproximadamente 6
mil, em 2016, e 5 mil em 2017. Crescimento de matrículas no Ensino Médio, entre 2014 e 2017, em
Minas Gerais, foi de 6% no Ensino Médio regular e de 21,9% no Ensino Médio na modalidade da
EJA, correspondendo ao um crescimento total de matrículas no Ensino Médio de 8%. (Censo
Escolar/MEC).
Fases previstas para 2019: Mobilização das escolas; disponibilização de link para inscrição dos/as
jovens (Mês: janeiro); realização das matrículas nas escolas (meses: Janeiro e Fevereiro/2019).

Encontro Estadual Educação e Juventude
Descrição: o encontro tem por objetivo promover espaços de compartilhamento e debate entre os
representantes estudantis de toda a Rede Estadual de Ensino. As primeiras edições do encontro
aconteceram em Belo Horizonte, reunindo entre 150 e 300 estudantes, representantes das 47
Regionais de Ensino. A cada encontro é escolhido um tema central entorno do quais é desenhada a
programação. As atividades do encontro têm como premissa a utilização de estratégias
metodológicas que permitam aos estudantes participarem ativamente de cada momento e
principalmente proporcionem momentos de interação entre os participantes, uma vez que se
reúnem ali jovens de todas as regiões do estado. Entre os formatos de atividades adotados nas
edições realizadas podem ser destacados: rodas de conversa, debate, oficinas, show de calouros,
café coletivo, brincadeiras e jogos, saraus e concursos de dança.
Entregas: Realização de dois Encontros Estaduais Educação e Juventude com cerca de 450
estudantes ao todo.
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Rodas de Conversa
Descrição: A ação caracteriza-se como uma estratégia metodológica fundamental ao fomento à
participação estudantil, ao protagonismo juvenil e ao fortalecimento da gestão democrática nas
escolas, tendo em vista proporcionarem espaços amplos para o debate de temas de interesse da
comunidade escolar. Desse modo, a ação das Rodas de Conversa tem como objetivo principal
oferecer espaços de escuta e debate à toda a comunidade escolar, tendo como marca o seu caráter
formativo e propositivo, uma vez que as Rodas de Conversa permitem um processo deliberativo, em
que os participantes podem expor seus diferentes pontos de vista e terem acesso a informações
novas.
Entregas: Realização de 17 Rodas de conversa nas Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais,
com a participação de cerca de 3000 jovens e professores de cerca de 1500 escolas da Rede
Estadual de Ensino, em 2015. Realização das Rodas de Conversa nas escolas de ensino médio da
Rede Estadual de Ensino nas 47 SRE, com a apresentação de propostas de 993 escolas (40% do
total de escola com Ensino Médio), em 2017.

Diagnóstico de Participação
Descrição: levantamento e análise de dados sobre a existência e o funcionamento dos espaços de
participação nas escolas, especialmente voltados aos estudantes, além de identificar as fragilidades
e potenciais de cada escola. Por meio de questionários eletrônicos destinados a todas as escolas e
de uma amostragem estatística de estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio.
Entregas: planejamento e elaboração do cronograma.
Fases previstas para 2019: definição da amostra de estudantes com base nos dados de matrícula
registrados no SIMADE; disponibilização do questionário online; análise e publicação dos dados
obtidos.
Formação Profissional, Arte e Cultura para a Juventude - PlugMinas, Conservatórios e Centro de
Línguas
Descrição: A ação objetiva promover a cidadania juvenil e ampliar o capital cultural dos jovens e
adultos, tendo como alicerce o protagonismo das juventudes e ações educativas inovadoras,
atuando em diálogo com os beneficiários e em sinergia com os parceiros e sociedade civil
organizada.
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Entregas: 3.031 estudantes matriculados no CICALT/Valores de Minas; 1.676 estudantes
matriculados no Núcleo de Criação e Design; 1.200 estudantes matriculados no Núcleo
Empreendedorismo Juvenil; 250 estudantes matriculados no Núcleo UAITEC; 2.237 adolescentes
beneficiários do Núcleo das Juventudes; 320 estudantes matriculados no Núcleo Laboratório de
Culturas do Mundo; 180 estudantes matriculados no Núcleo Oi Kabum!; Ampliação na oferta de
cursos técnicos, com a criação de 4 novos cursos; Inauguração do Núcleo PlugMix; Aquisição de kits
de instrumentos musicais para os 12 Conservatórios Estaduais de Música (4.589 unidades)

Implementação do Projeto Conservatórios na Escola
Descrição: Oferta de disciplinas de musicalização em escolas da rede estadual de ensino, por meio
de atuação de professores dos Conservatórios Estaduais de Música de Minas Gerais, no âmbito das
atividades de música da Educação Integral e Integrada que compõem o macrocampo Cultura. O
objetivo é, no médio prazo, implementar o acesso direto dos estudantes atendidos nas escolas aos
Conservatórios. Dessa forma, a iniciativa representada por este Projeto pretende ser um primeiro
passo para instituição de um sistema de educação musical efetivamente integrado às políticas
públicas de educação do Estado de Minas Gerais.
Entregas: No segundo semestre de 2018 cerca de 1.200 estudantes de 24 escolas estão sendo
atendidos por meio da atuação direta, nas escolas, de professores de música dos Conservatórios.
Nesta primeira fase, desenvolvida em caráter piloto, estão sendo registradas e mapeadas as práticas
e experiências que servirão de base para as próximas etapas de implementação do Projeto.
Fases previstas para 2019: Planeja-se, para o primeiro semestre de 2019, a elaboração de um
projeto pedagógico unificado e a sua adoção em todos os Conservatórios. Para o segundo semestre
planeja-se, além da ampliação da escala de atendimento do Projeto, a integração das matrizes
curriculares do primeiro ciclo de aprendizagem dos Cursos de Educação Musical dos Conservatórios
e a oferta das disciplinas realizada nas escolas.

Estruturação dos espaços do Núcleo PlugMix
Descrição: Aquisição e instalação de mobiliário e equipamentos (áudio e vídeo, eletroeletrônicos e
informática) visando o incremento da infraestrutura dos espaços que já se encontram em
funcionamento e implementação de novos projetos.
Entregas: Encontram-se em funcionamento os projetos Biblioteca Comunitária Carolina Maria de
Jesus, Plug House, Gráfica Riso-Mix, Laboratório e Estúdio de Fotografia e Estúdio de Áudio. O
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modelo de atuação, baseado na lógica de auto-gestão e em parceiras, foi construído de forma
colaborativa e entrou em operação em maio de 2018.
Fases previstas para 2019: Planeja-se, a partir da implementação das ações de melhoria da infraestrutura dos espaços que compõem atualmente o PlugMix, a ampliação da capacidade de
atendimento do núcleo e a expansão da oferta de atividades e pesquisas realizadas em parceria com
os demais núcleos do PlugMInas e com universidades. Além disso, deverão ser implementados, no
segundo semestre, novas espaços/frentes de atuação, como a Sala de Cowork, o Espaço de
Convivência e Eventos e a transformação do Estúdio de Áudio em um estúdio de áudio, vídeo e
fotografia digital.

Acompanhamento Pedagógico Diferenciado
Descrição: O projeto Acompanhamento Pedagógico Diferenciado (APD) tem como princípio
fundante a redução das desigualdades educacionais, compreendendo a diversidade como elemento
indissociável do processo formativo dos estudantes. O projeto busca oferecer abertura a diferentes
tempos e formas de aprendizagem, com especial atenção à leitura, à escrita e ao cálculo,
sustentando-se na participação efetiva da coletividade escolar na construção do projeto de
atendimento aos estudantes. O APD se constitui a partir de agrupamentos temporários, oferecendo
novas oportunidades de aprendizagem aos estudantes que apresentarem dificuldades de
aprendizagem. Pretende-se, assim, possibilitar o avanço da aprendizagem de todos os estudantes do
4º ao 9º ano do Ensino Fundamental que não estejam alfabetizados e com defasagem em leitura,
escrita e cálculos matemáticos.
A implementação do APD, no Ciclo Complementar e Anos Finais do Ensino Fundamental, inicia-se
por meio da avaliação diagnóstica dos estudantes, em Língua Portuguesa e Matemática, com a
elaboração de um Projeto de Acompanhamento Diferenciado e proposta pedagógica, apontando
alternativas de tempos, espaços, formas, abordagens e recursos necessários, de modo a garantir a
efetivação do seu direito à educação. A secretaria oferece apoio às escolas com a sistematização de
materiais didáticos, estratégias pedagógicas e formação em rede.
Entregas: 1.457 professores alfabetizadores contratados para atendimento dos estudantes não
alfabetizados; 52.454 estudantes atendidos pelo projeto nos agrupamentos temporários.
Fases previstas para 2019: Seleção das escolas que receberão professor alfabetizador e início do
processo de designação para o projeto.
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Elevação da Escolaridade Metodologia Telessala
Descrição: O Projeto Elevação da Escolaridade Metodologia Telessala Minas Gerais é uma parceria
entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Fundação Roberto Marinho visando a
correção de fluxo escolar dos estudantes com pelo menos dois anos de distorção idade/ano de
escolaridade, prioritariamente entre 15 a 17 anos, matriculados no Ensino Fundamental.
O projeto tem como um dos seus pilares a formação continuada de educadores, direcionada, de
forma específica, para a realidade do ensino proposto, levando em consideração as demandas
pedagógicas, operacionais e metodológicas e objetivando qualificar o trabalho docente mediante a
transferência da Metodologia Telessala. Como fim último, visa reduzir progressivamente as taxas de
distorção idade/ano de escolaridade e ampliar os tempos, espaços e ofertas de atividades
diversificadas, contemplando todas as dimensões formativas dos estudantes. Busca-se, ainda,
contribuir para o fortalecimento da autoestima desses estudantes e o desenvolvimento de
competências e habilidades fundamentais para a sua vida social e escolar.
O rendimento escolar do estudante do projeto é acompanhado através de avaliação diagnóstica
contínua, cumulativa e formativa, prevalecendo o desenvolvimento integral do estudante em seu
fazer, pensar, agir e interagir em sala de aula, ao longo de cada módulo, não apenas com
desempenho aferido por meio de avaliações formais.
Entregas: 1.360 gestores escolares formados na metodologia Telessala; 1.667 professores
formados

para

execução

da

metodologia

Telessala;

193

especialistas

formados

para

acompanhamento do projeto; 54.868 estudantes participantes das turmas de Elevação da
Escolaridade.
Fases previstas para 2019: Designação dos professores do projeto e formação das turmas.

Circuito de Aprendizagem
Descrição: O Circuito de Aprendizagem é um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação
Roberto Marinho destinado, prioritariamente, a estudantes do Ensino Fundamental de Anos Finais
do 7º ao 9º ano, destacando uma carga horária de 2 aulas semanais de Língua Portuguesa e
Matemática para aplicação de material criado especificamente para o trabalho com habilidades
essenciais com vistas ao pleno desenvolvimento dos estudantes.
O projeto busca intervir nos contextos onde os indicadores de proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática, aferidos pelas avaliações externas da rede estadual – SIMAVE e brasileira SAEB,
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apontam que as habilidades básicas dos estudantes não se encontram suficientemente
consolidadas, dificultando o desenvolvimento de habilidades de maior complexidade. Logo, o
projeto se propõe a permitir ao estudante uma oportunidade de consolidar seus conhecimentos
básicos em Língua Portuguesa e Matemática por meio de uma metodologia diferenciada.
Entregas: Atendimento de aproximadamente 35.000 estudantes do Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação Integral com aulas orientadas pela metodologia e material didático do projeto;
Formação de 700 professores de Língua Portuguesa e 700 professores de Matemática.

Participação de Estudantes e Professores em Feiras e Festivais Literários
Descrição: A participação de estudantes e professores em feiras e festivais literários visa contribuir
para a sua formação leitora, ressoando a Política Estadual do Livro, instituída pela Lei Estadual nº
18.312, cujas finalidades incluem a promoção e incentivo da leitura, o acesso ao livro e o apoio à
produção e distribuição de livros no Estado. A ação atende ainda as condições de democratização
do acesso à leitura e ao livro propostas pelo Plano Nacional do Livro e Leitura.
A Secretaria de Estado de Educação busca oportunizar a participação de estudantes e professores
da rede estadual em eventos literários, fornecendo apoio financeiro à logística necessária para essa
participação, tanto no que se refere ao transporte e à alimentação durante a realização do evento,
quanto instrumentalizando a ativa participação por meio da distribuição de vales-livro para
estudantes e professores.
Entregas: 5.270 professores beneficiados com vale-livro para participação em feiras e eventos
literários; 73.704 estudantes beneficiados com vale-livro para participação em feiras e eventos
literários.
Fases previstas para 2019: Alinhamento com os organizadores dos eventos, criação dos termos de
compromisso para as escolas participantes.

Ampliação do Acervo Literário
Descrição: Aquisição de obras de conteúdo literário para revitalização do acervo das escolas
estaduais. Busca-se fomentar a relação do estudante com as obras literárias, proporcionando as
bases para o desenvolvimento de habilidades tais como a identificação das finalidades e funções da
leitura em função do reconhecimento do suporte, do gênero e da contextualização do texto; o
desenvolvimento da busca de pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas
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(fazer inferências), ampliando a compreensão; e a compreensão global do texto lido, unificando e
inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências.
Estágio de implementação: A iniciar
Fases previstas para 2019: Seleção das obras e início do processo de licitação para aquisição dos
títulos.

Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG
Descrição: O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Esportes e da
Secretaria de Estado de Educação, promove, anualmente, o programa Minas Esportiva/Jogos
Escolares de Minas Gerais (JEMG), uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva
escolar e a construção da cidadania dos jovens estudantes-atletas das redes pública e privada do
Estado de Minas Gerais, de forma educativa e democrática. Por abranger diversas regiões do
Estado, o JEMG atua como canal de integração, sociabilidade e aprendizado dos estudantes-atletas
envolvidos nos Jogos, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos. São ofertadas 17
modalidades olímpicas e nove paralímpicas, divididas por módulos – Módulo 1 para estudantesatletas entre 12 e 14 anos de idade e Módulo 2 para aqueles entre 15 e 17 anos – e por naipe,
masculino e feminino.
Entregas: Participação de escolas no JEMG: 1.749 escolas em 2015, 1.893 escolas em 2016, 3.233
escolas em 2017 e 2.101 escolas em 2018; Participação de estudantes-atletas no JEMG: 46.227
estudantes em 2015, 48.648 estudantes em 2016, 48.718 estudantes em 2017 e 45.933
estudantes em 2018.

Projeto Potências Esportivas
Descrição: Reafirmando o comprometimento da Secretaria de Estado de Educação com o
desenvolvimento do esporte escolar, foi proposta a ampliação do Projeto Potência Esportiva Escolar
em 50 escolas nas modalidades Atletismo, Atletismo Paralímpico, Badminton, Basquete, Handebol,
Judô, Voleibol e Xadrez, com a oferta de material especializado e treinamento para essas
modalidades no turno ampliado.
Entregas: Escolas contempladas pelo Projeto Potências Esportivas: 96 escolas em 2018; Formação
Projeto Potências Esportivas: 96 professores de Educação Física formados pelo projeto. Aquisição
de material esportivo especializado em processo de finalização do edital de licitação.
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Fases previstas para 2019: Alinhamento com equipe da DGEP para extensão de carga horária dos
professores responsáveis pelo projeto ou designação de professor para o projeto.

Formação Continuada e Valorização do Profissional de Educação Física
Descrição: De modo a garantir o atendimento da demanda por formação continuada dos
professores de Educação Física da rede estadual de educação, a Secretaria de Estado de Educação
tem firmado parcerias com outras instituições com vistas à promoção de cursos diversos. Nesta
perspectiva, é possível destacar dois projetos de grande relevância para a proposta: o Transforma e
o Impulsiona. O Transforma foi um programa de legado educacional Olímpico e Paralímpico
implantado em 2015 nas escolas estaduais de Minas Gerais, apresentando como proposta a
vivência dos valores olímpicos e paralímpicos, experimentações de diferentes modalidades
esportivas, estímulo de novas vivências motoras, da vida saudável e do engajamento com os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos. Tinha como um dos seus principais focos a formação de especialistas das
escolas e professores de Educação Física por intermédio da plataforma educacional E-proinfo –
iniciado em outubro de 2015.
Encerrado em 2016, O Transforma deu lugar ao Impulsiona, projeto promovido em parceria com o
Instituto Península. Dentro de sua proposta, o Impulsiona busca disseminar os valores do esporte e
ampliar o repertório de práticas esportivas nas escolas, apoiando o desenvolvimento integral dos
alunos a partir da compreensão do esporte como instrumento para o desenvolvimento das
competências socioemocionais. A exemplo do Transforma, as formações se dão por meio de cursos
online, atendendo professores de educação física e coordenadores pedagógicos, e aulas digitais
voltadas para professores de todos os conteúdos.
Entregas: Transforma: 807 formações de Coordenadores Pedagógicos, 1.180 formações de
Professores de Educação Física e 1.130 formações de Tutores de Agentes Jovens, atendendo um
total de 2.162 escolas; Impulsiona: 8.117 certificações nos cursos disponibilizados pela plataforma.

Curso Normal
Descrição: O Curso Normal em Nível Médio é voltado aos profissionais que atuam em creches e
pré-escolas sem habilitação, alunos egressos do Ensino Médio e profissionais com formação em
nível superior e sem habilitação para a docência na Educação Infantil. Busca oferecer uma formação
inicial da carreira profissional docente na Educação Infantil fundamentado numa proposta educativa
norteada pelo respeito, interação, dialogicidade e valorização das diferentes culturas.
73

O Curso Normal se apresenta como uma alternativa viável para a formação de profissionais da
Educação Infantil diante da heterogeneidade de condições para o atendimento da demanda dessa
etapa de ensino. Essa alternativa, contudo, não olvida o esforço mais amplo de qualificação
profissional no campo da educação. Ao contrário, para além da alternativa que proporciona para a
carência de profissionais graduados em diversas partes do território, a formação em nível médio
oferece uma base fundamental para a oferta das licenciaturas e proporciona a qualificação das
equipes de apoio nas instituições de educação infantil.
Entregas: 1.783 turmas autorizadas para implementação do Curso Normal, sendo 318 no 1º
semestre de 2015, 440 no 2º semestre de 2015, 356 no 1º semestre de 2016, 110 no 2º semestre
de 2016, 407 no 1º semestre de 2017 e 152 no 2º semestre de 2017. Não houve autorizações em
2018.

Formação de Professores dos Anos Iniciais
Descrição: Formação estruturada como seminários temáticos voltados para os profissionais das
escolas de anos iniciais. Os temas foram sugeridos pelas escolas por meio de pesquisa aplicada aos
professores do 4º e 5º ano
Entregas: Aplicação e consolidação dos resultados da pesquisa foram concluídas e as temáticas que
nortearão os seminários foram selecionadas.
Fases previstas para 2019: Operacionalização dos seminários e seleção e contratação dos
palestrantes.
Formação Tecnologias Aplicadas à Educação
Descrição: Atendendo à proposta apresentada pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC para
a Educação Infantil e Ensino Fundamental de “compreender, utilizar, e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”,
que, por sua vez, desdobra-se nas habilidades previstas em todos os componentes curriculares,
propõe-se a formação EaD em Tecnologias Aplicadas à Educação, voltada a todas as escolas da
rede estadual, com a contratação de material técnico específico. De fato, o cenário educacional
exige a apropriação de novas tecnologias da informação e da comunicação para o desenvolvimento
da relação ensino e aprendizagem, requerendo, primordialmente, a formação dos educadores para
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realizarem em sala de aula um ensino que utilize de metodologias ativas para promover o
protagonismo e perspectiva autoral do processo criativo.
Entregas: Aquisição dos livros que subsidiarão a formação está em processo de finalização do edital
para licitação.
Fases previstas para 2019: Operacionalização da formação junto à Escola de Formação,
desenvolvimento do conteúdo, estruturação do curso de formação e disponibilização na plataforma
EaD. O material utilizado (livros técnicos) será entregue em cada escola no começo do ano de 2019.

Seminário da Educação Infantil
Descrição: Seminário voltado à formação dos analistas referência da Educação Infantil das 47
Superintendências Regionais de Ensino para orientação das redes municipal e estadual sobre o
Currículo de Minas Gerais.
Estágio de implementação: A iniciar.
Fases previstas para 2019: Desenvolvimento do conteúdo e organização da logística do seminário

Formação Transição Anos Iniciais - Anos Finais
Descrição: Reconhecendo as dificuldades vivenciadas pelos estudantes na passagem dos Anos
Iniciais para os Anos Finais, foi proposta uma formação EaD para professores do 5º e 6º anos
visando reduzir o impacto proporcionado por essa transição, tanto na preparação do estudante,
quanto na sua recepção no 6º ano, considerando ainda o fluxo originário da rede municipal.
Estágio de implementação: A iniciar.
Fases previstas para 2019: Operacionalização da formação junto à Escola de Formação,
desenvolvimento do conteúdo, estruturação do curso de formação e disponibilização na plataforma
EaD.

Projeto NEPSO (Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião)
Descrição: Projeto proposto em parceria com o Instituto Paulo Montenegro para desenvolvimento
de pesquisas de opinião como instrumento pedagógico interdisciplinar. Prevê formação de
profissionais e acompanhamento pedagógico pelo Instituto das atividades realizadas.
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Estágio de implementação: A iniciar.
Fases previstas para 2019: Alinhamento e formalização da parceria.

Gestão dos Núcleos de Pesquisa e Estudos Africanos e Afro-brasileiros e da Diáspora (NUPEAA)
Descrição: A criação e desenvolvimento de Núcleos de referências para reflexão, debate e o
desenvolvimento de trabalhos científicos realizados conjuntamente por professores e estudantes,
dentro do eixo da educação para as relações étnico-raciais, com o objetivo de potencializar o
desenvolvimento intelectual, social e acadêmico dos jovens do Ensino Médio, favorecer a efetiva
implementação dos artigos 26-A, 79-A e 79-B da LDB que incluem no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e fortalecer
estratégias pedagógicas voltadas para a promoção da equidade racial e educacional em diálogo com
a construção de uma escola antirracista.
Entregas: 94 Núcleos criados; 45 SRE envolvidas diretamente; 94 professores de ensino médio com
formação continuada na temática e com extensão de carga-horária para atendimento exclusivo ao
projeto; 282 escolas envolvidas no debate sobre o tema; 1128 estudantes envolvidos diretamente;
282 professores envolvidos indiretamente; 135.360 estudantes envolvidos indiretamente; 94
artigos científicos veiculados em uma publicação acerca do processo de articulação entre educação
básica e o ensino superior por intermédio da iniciação científica com enfoque na promoção da
equidade étnico-racial; Publicação de um E-Book de caráter formativo e informativo abordando, por
meio de Memoriais a experiência pedagógicas e de pesquisa dos estudantes pesquisadores e
professores orientadores atuantes, diretamente, nas atividades dos 94 núcleos; Apresentação de 50
escolas, na modalidade presencial, e 20 a distância por meio da exposição de pôsteres, dos
trabalhos de iniciação científica no X COPENE - Congresso Nacional de Pesquisadores Negros (as)
realizado em Uberlândia.
Estágio de implementação: Escrita do Proposta de lançamento dos novos núcleos. Quanto aos 94
núcleos atuais, continuidade da extensão de carga-horário do professor orientador e seleção de
novos estudantes do 1º e 2º anos que, conjuntamente, formularão novos projetos de pesquisa que
dialoguem com o eixo “Cultura, História, Trajetórias Político-Sociais E Científicas Dos Africanos E
Descendentes Em Diáspora ”.
Fases previstas para 2019: Termo de Parceria Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais; Termo de parceria com o Ação Educativa e o Instituto UNIBANCO; Elaboração e publicação
do edital de seleção de Escolas, projetos, professores e estudantes para a criação de 94 novos
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núcleos; Inclusão 20 do código referente à extensão de carga-horária para os professores
orientadores que atuam ou atuaram nos Núcleos; Formação dos novos professores orientadores
que atuarão nos núcleos formados; Articulação, em rede, dos Núcleos já existentes com os novos
grupos em formação.

Itinerários Formativos Afroconsciência
Descrição: Os Itinerários Formativos Afroconsciência configuram-se como estratégias de formação
e capacitação docente e das comunidades escolares por meio de visitas técnicas em escolas onde
foram identificadas situações de violência racial, e de divulgação dos cursos e formações nas demais
escolas da rede (TV Web e blog Novo Tempo) e parcerias com instituições de ensino superior e da
sociedade civil organizadas. Visam fornecer, aos profissionais, da educação subsídios (estratégias e
materiais) para implementação dos artigos 26-A, 79-A e 79-B da LDB. Configuram, ainda, uma
estratégia para a construção de um projeto pedagógico pautado na valorização da diversidade e na
inclusão efetiva da história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica.
Entregas: 20 Denúncia de racismo avaliadas; 20 Escolas atendidas por formação direta pela equipe
gestora da pasta; Caderno Pedagógico Itinerário Afroconsciência; 4 Séries de videoaulas produzidas
em parceria com a TV Web; Parceria com o Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas
Gerais para formação presencial de 40 professores do ensino fundamental da Rede Estadual;
Parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora para formação semipresencial de 120
professores da Rede Estadual; Parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para formação
presencial de 80 professores da Rede Estadual através do curso “Catar Folhas”; Parceria com o
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (Campus São João Del Rei) para formação presencial
de 100 professores da Rede Estadual; Parceria com a ONG Ação Educativa para formação
presencial de 100 professores da Rede Estadual e distribuição de material paradidático de combate
ao racismo (Indiques).
Fases previstas para 2019: Formatação, em parceria com a Escola de Formação do Curso de EAD a
ser ofertado para os analistas de referência e inspetores escolares; fortalecer a parceria existente
com o centro pedagógico da UFMG; Veiculação no sistema de Monitoramento do Programa de
Convivência democrática do protocolo de acompanhamento das denúncias de racismo no espaço
escolar.
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Caminhada da Promoção da Igualdade Racial
Descrição: A Caminhada da Promoção da Igualdade Racial é uma iniciativa formativa que faz parte
das atividades do Mês da Consciência Negra, assegurado no artigo 79 B da LDB, em que os
profissionais da escola e os estudantes, após prévio trabalho pedagógico sobre a temática realizam
um percurso pelas ruas do entorno da escola para sensibilizar a população sobre a importância de se
reconhecer e valorizar a cultura afro-brasileira, fortalecendo assim a sedimentação de Escolas
antirracistas - além de desenvolver nas crianças e jovens a criticidade para realizar suas denúncias
com base em argumentos reais não maquiados.
Entregas:
2015: 896 escolas participantes; 4.570 Professores envolvidos; 160.000 estudantes
envolvidos
2016: 1.000 escolas participantes; 5.390 Professores envolvidos; 205.000 estudantes
envolvidos
2017: 2000 escolas participantes; 15.476 Professores envolvidos; 650.000 estudantes
envolvidos
2018: Acontecerá em novembro de 2018

Acompanhamento da implantação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 (que altera os artigos 26-A, 79A e 79-B) que tratam da obrigatoriedade da inclusão no currículo escolar da educação básica dos
conteúdos de o ensino sobre História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e indígena
Descrição: Monitoramento das ações pedagógicas e de gestão escolar voltadas para a efetiva
inclusão dos conteúdos de história da África, cultura afrobrasileira e indígena no currículo dos
ensinos fundamental e médio.
Entregas: 94 Formulários Google drive preenchidos para o monitoramento e avaliação; 45 visitas às
SRE para seminários formativos; 2 relatórios finais conclusivos e com recomendações entregues
pela Ação Educativa

Formação de profissionais da Educação Escolar Quilombola
Descrição: Realização de formações para os profissionais da Educação Escolar Quilombola,
considerando as especificidades da modalidade e o contexto sociocultural das comunidades
quilombolas.
Entrega: Formação de 130 profissionais ligados à Educação Escolar Quilombola (Diretores, Técnicos
e Auxiliares da Educação Básica, Professores e Analistas Educacionais das Escolas Estaduais
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Quilombolas e de suas respectivas Superintendências) por meio do curso de atualização “Afirmando
Direitos”, realizado nas cidades de Belo Horizonte e de Montes Claros, entre os meses de agosto e
setembro de 2017, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais.

Criação da Comissão de Educação Escolar Quilombola
Descrição: A Comissão de Educação Escolar Quilombola configura o fortalecimento da
institucionalização da Educação Escolar Quilombola no estado, na medida em que cria um canal de
diálogo com profissionais da rede e representantes do movimento social, no sentido de monitorar e
subsidiar a gestão na construção da política educacional dessa modalidade.
Entregas: Publicação da Resolução SEE nº 3.689, de 30/01/2018, que instituiu a Comissão
Permanente da Educação Escolar Quilombola.

Publicação de normativas estaduais para a organização e desenvolvimento da Educação escolar
Quilombola no Estado de Minas Gerais
Descrição: Estabelecimento de Resoluções Estaduais que visam organizar, desenvolver e consolidar
a Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais, visando cumprir as Diretrizes Nacionais
da Educação Escolar Quilombola (Resolução CNC/CEB Nº 8, de 20 de Novembro de 2012).
Entregas:
Publicação das seguintes Resoluções:


Resolução SEE nº 2.796 de outubro de 2015, cria o Grupo de Trabalho da Educação Escolar
Quilombola.



Resolução SEE nº 2.945, de 18 de março de 2016, uma normativa que atenta para as
especificidades do processo de escolha de servidores ao cargo de diretor e à função de vicediretor para exercício em escolas estaduais localizadas em territórios quilombolas.



Resolução SEE nº 3.658, de 24 de novembro de 2017, institui as Diretrizes para a
organização da Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais.



Resolução SEE nº 3.689, de 30 de janeiro de 2018, cria a Comissão Permanente da
Educação Escolar Quilombola no Estado de Minas Gerais.
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Campanha Raça/Cor
Descrição: Iniciativa que visa conscientizar, em especial os profissionais das secretarias das escolas,
a respeito da importância do preenchimento do quesito raça/cor na matrícula dos estudantes, a fim
de subsidiar a produção de informações e elaboração de políticas para estudantes negros e negras.
Estágio de implementação: Criação de estratégia operacional, em parceria com a equipe
responsável pelo SIMADE, para a inclusão de novos itens a serem preenchidos no sistema pelas
escolas; Campanha de sensibilização e orientação quanto ao preenchimento do item RAÇA/COR já
existente no sistema.
Fases previstas para 2019: Campanha permanente de sensibilização e orientação quanto ao
preenchimento dos itens referentes a auto-declaração racial dos estudantes e seu pertencimento
étnico; Monitoramento dos dados advindos desse preenchimento; Articulação destes dados com o
processo de avaliação, monitoramento e proposição de políticas públicas de natureza afirmativa.

Comissão da Educação Escolar Quilombola
Descrição: Auxiliar no monitoramento e desenvolvimento da Educação Escolar Quilombola no
Estado de Minas Gerais
Estágio de implementação: Fase 2 de 3 (Fase 1 - Publicação da Resolução SEE nº 3.689, de
30/01/218, que instituiu a Comissão Permanente da Educação Escolar Quilombola; Fase 2 - Posse
dos membros da Comissão; Fase 3 - Acompanhamento da Comissão à Educação Escolar Quilombola
no Estado de Minas Gerais).
Fases previstas para 2019: Fase 3 - Acompanhamento da Comissão à Educação Escolar Quilombola
no Estado de Minas Gerais.

Apoio às ações Pedagógicas Inovadoras nas Escolas Estaduais Quilombolas
Descrição: Desenvolver e apoiar iniciativas pedagógicas inovadoras e significativas desenvolvidas
pelas Escolas Estaduais Quilombolas, em consonância com as Diretrizes Estaduais para a Educação
Escolar Quilombola (Resolução SEE nº3658, de 24 de novembro de 2017).
Estágio de implementação: Fase 1 de 3 (Fase 1 - Coleta de informações, através de formulário
online, sobre as experiências pedagógicas inovadoras; Fase 2 - Mapeamento das necessidades
financeiras e materiais para o fomento e desenvolvimento dessas atividades; Fase 3 80

Acompanhamento da Equipe da Educação Escolar Quilombola e Publicação dos Resultados das
iniciativas pedagógicas inovadoras).
Fases previstas para 2019: Fase 2 - Mapeamento das necessidades financeiras e materiais para o
fomento e desenvolvimento dessas atividades e repasse de recursos para as caixas escolares; Fase 3
- Acompanhamento da Equipe da Educação Escolar Quilombola e Publicação dos Resultados das
iniciativas pedagógicas inovadoras.

Instalação das Estações de Rádio Escolares nas Escolas Quilombolas Estaduais
Descrição: Promover o protagonismo juvenil e a participação ativa dos estudantes na comunidade
escolar, através da instalação e funcionamento de estações de rádio escolares nas Escolas Estaduais
Quilombolas.
Estágio de implementação: Fase 1 de 3 (Fase 1 - Compra dos equipamentos e materiais necessários
para o funcionamento das estações de rádio escolares; Fase 2 -Envio para as escolas dos materiais e
equipamentos, juntamente com as instruções para instalação da rádio -escola; Fase 3 - Início das
atividades das rádio-escola).
Fases previstas para 2019: Fase 2 -Envio para as escolas dos materiais e equipamentos, juntamente
com as instruções para instalação da rádio -escola; Fase 3 - Início das atividades das rádio-escola.

Realização do I Seminário das Escolas Estaduais Quilombolas
Descrição: Promover o intercâmbio cultural e científico entre os profissionais e estudantes das 30
escolas estaduais quilombolas de Minas Gerais, com apresentação de práticas pedagógicas
inovadoras e significativas.
Estágio de implementação: Fase 1 de 3 (Fase 1 -Articulação com o Núcleo de Educação das
Relações Étnico-Raciais da Universidade do Estado de Minas Gerais (NEPER/UEMG) para firmar
parcerias e realizar o seminário; Fase 2 -Cálculo de despesas financeiras, montagem de logística e
dinâmica do Seminário; Fase 3 - Divulgação e realização do I Seminário).
Fases previstas para 2019: Fase 2 -Cálculo de despesas financeiras, montagem de logística e
dinâmica do Seminário; Fase 3 - Divulgação e realização do I Seminário.
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Projeto Pedagógico Aprender Etnomatemática pelo Mancala
Descrição: Incentivar a criação de projetos de reforço e ensino da matemática por meio de jogos
tradicionais africanos, como o Mancala.
Estágio de implementação: Fase 1 de 3 (Fase 1 - Compra dos jogos mancala; Fase 2 - Envio para as
escolas dos jogos, juntamente com as instruções para elaboração dos projetos de reforço e ensino
de matemática pela equipe pedagógica da escola; Fase 3 - Implementação do projeto).
Fases previstas para 2019: Fase 2 -Envio para as escolas dos jogos, juntamente com as instruções
para elaboração dos projetos de reforço e ensino de matemática pela equipe pedagógica da escola;
Fase 3 - Implementação do projeto.

Cadastro Escolar
Descrição: A ação possibilita ao poder público conhecer a demanda e assegurar vaga ao estudante
que deseja ingressar no ensino fundamental na rede pública estadual ou municipal e viabiliza, em
tempo hábil, tomada de decisão e execução de medidas, para atender à demanda em escola próxima
à sua residência.
Entregas:
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OBSERVAÇÃO: No ano de 2018/2019 foram inseridos no total 2.606 cadastros, para o município
de Juiz de Fora, feito em Sistema próprio, não contabilizado no Cadastro online desta Secretaria.

Plano de Atendimento Escolar
Descrição: A ação tem como objetivo organizar o atendimento escolar das escolas estaduais de
Minas Gerais, visando a garantia do acesso, da permanência de todos os alunos da rede pública, em
escolas com ambientes bem dimensionados e organizados, proporcionando melhor aprendizagem e
espaço de convivência democrática.
Entregas:

Observação: O Plano de Atendimento Escolar 2018/2019 foi despachado com as 47 SRE, para
apresentação das propostas, no período de 10 a 25 de setembro/2018. Neste momento, as
propostas estão sendo analisadas pela SOE, para posterior apresentação e aprovação da
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica e do Secretário de Estado Adjunto da
Educação.
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Atividade da Diretoria de Planejamento de Planejamento do Atendimento Escolar – DPAE
ATIVIDADES

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Processos analisados : credenciamento de entidade

1.235

1.406

1.066

995

4.702

1.538

1.576

1.392

1.168

5.674

17

14

11

6

48

22

19

8

5

54

28

31

22

19

100

TOTAL

mantenedora e autorização de funcionamento de escolas
municipais e particulares.
Publicações

de

portarias

autorizativas

SEE

de

cursos/escolas.
Projetos de Lei: denominação e alteração de denominação
de escolas estaduais.
Pareceres: aquisição, aluguel, cessão, doação de prédios
escolares.
Informações políticas sobre assuntos diversos.

Atividade da Diretoria de Regularidade e Funcionamento da Escola – DFRE
ATIVIDADES

2015

2016

2017

2018

315

262

290

246

1.113

195

199

186

33

613

Processos de regularização de vida escolar: ausência de
componente curricular, posicionamento indevido, lacuna no
ensino fundamental, documento escolar do exterior sem
autenticidade consular, percurso escolar em instituição sem
autorização de funcionamento, frequência inferior a 75% da
carga horária anual e outros.

Validação de atos escolares: escolas que iniciam suas atividades
sem o ato legal (portaria da SEE)
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ATIVIDADES

2015

2016

2017

2018

TOTAL

145

97

120

79

441

250

312

243

143

948

265

237

226

140

868

80

20

19

17

136

7

4

2

-

13

15

10

5

5

35

Processos de documentos escolares anteriores a 1982: cursos
técnicos que funcionaram até 1982 para confirmação do registro
do diploma.

Processos

de

autenticidades

de

documentos:

verificar

a

veracidade do documento escolar pelo Inspetor Escolar “in loco”.

Equivalência de estudos: estudo do documento escolar dos
estudantes que concluíram o ensino médio no exterior.

Informações à Assessoria Jurídica: assuntos diversos para
subsidiar resposta da assessoria jurídica.

Processos de documentos escolares supostamente falsos: o
processo é instruído quando o documento escolar não é
autêntico.

Análise de denúncia para o devido encaminhamento às SRE para
apuração e orientação.

Educação em Direitos Humanos e Cidadania
Descrição: a ação visa promover a Educação em Direitos Humanos e Cidadania, garantir o
reconhecimento, o respeito e a valorização das diversidades, fomentar a gestão democrática e a
participação social, e consolidar, no cotidiano escolar, condutas e práticas centradas em uma cultura
de valorização da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, possibilitando a transformação
do contexto educacional em Minas Gerais por meio da redução das desigualdades, vulnerabilidades
e violências nas escolas da rede estadual.
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Programa de Convivência Democrática
Descrição: o Programa de Convivência Democrática fundamenta-se nas concepções da Educação
em Direitos Humanos e da formação integral dos sujeitos. Tem como objetivo a promoção, defesa e
garantia de Direitos Humanos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e das diversidades e
a compreensão e enfrentamento das violências no ambiente escolar.
Entregas: Elaboração e implantação do Programa de Convivência Democrática, que tem por
finalidade a promoção, defesa e garantia de Direitos Humanos, o reconhecimento e a valorização
das diferenças e das diversidades no ambiente escolar. Além disso, pretende articular projetos e
estratégias educativas para promover e defender direitos, compreender e enfrentar as violências no
ambiente escolar, incentivar a participação política da comunidade escolar e fortalecer a política de
educação integral nos territórios onde as escolas estão inseridas. Elaboração e publicação da
Resolução SEE 3.685 de 29 de janeiro de 2018 que institucionaliza na Rede Estadual de Ensino do
Estado de Minas Gerais o Programa de Convivência Democrática no Ambiente Escolar. Formação
dos assessores pedagógicos das SRE. 2.446 escolas com o “Plano de Convivência Democrática”
implantado e com seus planos de ação entregues. Implantação do Sistema de Registro de Situações
de Violência na Escola e Elaboração e Distribuição do Manual de utilização. Elaboração dos Guias
Participativos de “Indisciplina e Violência Escolar”, “Sexualidade, Juventude e Educação”, “Questões
Raciais, Racismo e a Escola” e “Diversidade Religiosa”.

Ações de Educação e Garantia dos Direitos Humanos
Descrição: ações que buscam garantir a promoção de práticas centradas em uma cultura de
valorização da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, por meio da redução das
desigualdades, vulnerabilidades e violências principalmente no que tange às relações de gênero e a
valorização das diversidades.
Entregas: Elaboração, junto à Educação Integral e Ensino Médio de ementa para Campo de
Integração Curricular “Educação para a Cidadania”. Realização da Mostra Estadual de Educação em
Direitos Humanos, compondo a IX Semana de Direitos Humanos, na Cidade Administrativa, que
teve como tema central: “Mulheres e Direitos Humanos”. A atividade contou com a participação de
39 escolas da rede estadual, integrantes das Superintendências Regionais de Ensino A, B e C,
envolvendo cerca de 1.560 estudantes de 12 a 17 anos, nos turnos manhã e tarde. Elaboração e
publicação da Resolução 3.423 de 26 de maio de 2017 que regulamenta o uso do nome social por
estudantes transgêneros e transexuais das escolas da rede estadual. Apoio logístico para iniciativas
dos Cursinhos TRANS ENEM e TRANSVEST (cessão de espaço físico, merenda escolar e materiais
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para a realização de aulas para estudantes travestis, mulheres transexuais e homens trans).
Realização de duas edições do encontro “Educa e Empodera as Minas”, em parceria com a
Coordenação da Educação para as Relações Étnico-Raciais/SMT. Elaboração e execução de
Concurso de vídeos “Desconstruindo Práticas Machistas”, com o objetivo de sensibilizar estudantes
e promover a conscientização sobre a importância do enfrentamento às práticas cotidianas do
machismo, presentes no dia-a-dia da escola e combater todas as formas de violência contra as
mulheres e a população LGBT. Ressalta-se ainda que esta iniciativa visa incentivar novos talentos e
estimular o desenvolvimento de atividades pedagógicas audiovisuais de cunho cultural e educativo
em escolas públicas.
Etapas previstas para 2019:


Continuidade e fortalecimento do Programa de Convivência Democrática no ambiente
escolar;



Implantação do projeto Mapa Social da Educação de Minas Gerais;



Continuidade e ampliação do Programa “Nós – Justiça Restaurativa na escola”;



Execução da parceria com a FLACSO – Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais Formação sobre violência escolar e convivência nas escolas, envolvendo 445 escolas e 1000
profissionais; e formação sobre diagnóstico e planejamento participativo para prevenção das
violências nas escolas, envolvendo 100 escolas, com um profissional e um aluno por escola,
em 7 Municípios mineiros;



Publicação dos Guias Participativos;



Monitoramento da execução do PROERD;



Execução do Programa “Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar – MESC – Paz em
Ação”, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Atendimento Educacional do Sistema Socioeducativo
Descrição: Desenvolvimento de Políticas de Inclusão e desenvolvimento da aprendizagem, a partir
da perspectiva da Educação Integral e Integrada para os estudantes em medida socioeducativa.
Entregas: Elaboração e publicação das Diretrizes Pedagógicas para o Atendimento Educacional do
Sistema Socioeducativo. Realização de rodas de conversa, em quatro Polos Regionais do Estado,
com as (os) Educadores das Escolas do Sistema Socioeducativo e Prisional e o Seminário: “Direitos
Educativos de Jovens e Adultos”. Elaboração e formalização de Termo de Cooperação Técnica com
a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) para o acompanhamento do sistema prisional e
socioeducativo. Rodas de conversa, para o conhecimento da realidade local, com os profissionais da
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SEE e da SESP dos Centros de Internação do Sistema do Socioeducativo e das Casas Semiliberdade
em cinco regiões englobando os seguintes municípios: Belo Horizonte e Região Metropolitana; Sete
Lagoas e Divinópolis; Teófilo Otoni; Gov. Valadares e Ipatinga; Juiz de fora e Muriaé; Montes Claros
e Pirapora. Participaram dessas rodas 210 profissionais que atuam no Sistema Socioeducativo.
Elaboração de Minuta de Cartilha para as escolas com informações e orientações sobre o Sistema
Socioeducativo. Organização e realização de formação para 150 professores e especialistas que
atuam nas escolas do socioeducativo em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Acompanhamento das Situações de Vulnerabilidade
Descrição: Acompanhamento e geração de informações das situações de vulnerabilidade.
Entregas:
• Gestão da Condicionalidade da Educação do Programa Bolsa Família. Formação dos
coordenadores municipais dos municípios prioritários em parceria com a Secretaria de
Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) e Secretaria Estadual de Saúde (SES).
• Elaboração de “Mapa Social da Educação”, projeto que objetiva gerar informações
intersetoriais sobre as escolas estaduais e seus territórios, de modo a permitir um
direcionamento efetivo das políticas públicas para o enfrentamento às vulnerabilidades e
desigualdades socioeducacionais.
• Participação no Grupo de Trabalho instituído pela Resolução Conjunta SEDESE/SEE 10 de 17
de maio de 2016 com o objetivo de regulamentar o acompanhamento familiar e social nas
escolas estaduais previsto pela lei 16.683/07 e pelo Plano Decenal de Educação. Este grupo
teve como produto, em 2018, a elaboração de Minuta do Decreto de Acompanhamento
Social nas escolas da rede pública estadual de ensino no Estado de Minas Gerais, em parceria
com a SEDESE.

Formações continuadas em Direitos Humanos e formalização de parcerias
Descrição: Realização de ações de formação continuada e formalização de parcerias na temática
dos direitos humanos.
Entregas:
•

Elaboração dos Termos de Cooperação Técnica entre SEE e SUASE;
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• Execução do projeto “Escravo Nem pensar”, a partir de acordo de cooperação com a Repórter
Brasil – Organização de Comunicação e Projetos Sociais, com o objetivo de conscientizar
sobre trabalho escravo contemporâneo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Formação de
368 educadores multiplicadores envolvendo 311 escolas em 101 municípios das seguintes
SRE: Araçuaí, Varginha, Unaí, Paracatu, Patrocínio, Metropolitana A, Metropolitana B e
Metropolitana C.
• Elaboração de Termo de Cooperação Técnica com a UFMG para desenvolvimento do
programa de Deliberação em Escolas Públicas: criando capacidades deliberativas.
• Formalização e execução de parceria com TJ/MG, Ministério Público MG, Faculdade de
Direito da UFMG, e Secretaria de Estado de Educação de Belo Horizonte no âmbito do
Programa NÓS - Justiça Restaurativa realizado para 253 profissionais, em 71 escolas de Belo
Horizonte.
• Formalização de parceria com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para realização
do Programa “Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar – MESC – Paz em Ação”.
• Parceria com a Subsecretaria de Participação Social da SEDPAC para realização de formação
continuada em Educação em Direitos Humanos na modalidade telepresencial via UAITEC.
• Formalização de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário e Financeiro com a
Polícia Militar para execução do PROERD e Patrulha Escolar.
• Parceria com o Projeto Justiça vai à Escola: Chega de Violência Doméstica, projeto que visa
orientar e conscientizar adolescentes que estejam passando por situações de violência e
prevenir para que não se tornem futuras vítimas/agressores.
• Formalização de parceria com a FLACSO – Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais Formação sobre violência escolar e convivência nas escolas, envolvendo 445 escolas e 1.000
profissionais; e formação sobre diagnóstico e planejamento participativo para prevenção das
violências nas escolas, envolvendo 100 escolas, com um profissional e um aluno por escola,
em 7 municípios mineiros;
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2.1.2 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Promoção de estudos para a valorização dos profissionais da Educação
Descrição: Instituir Grupo de Trabalho, com a participação do Poder Executivo e representantes do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – SindUTE e da Associação de
Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais – ADEOMG, destinado a promover estudos relativos
à remuneração e a valorização dos profissionais da Educação.
Entregas: Termo de Acordo Histórico com a Educação de Minas, assinado em 15/05/2015, que
definiu as bases para o desenvolvimento da política de valorização dos profissionais da Educação,
com a recuperação de direitos e vantagens e implantação de avanços para o conjunto das carreiras
da Área de Atividades da Educação, consubstanciada na Lei nº 21.710, promulgada em 30/06/2015

Extinção da remuneração por subsídio
Descrição: A ação objetiva extinguir o modelo de remuneração por subsídio, fixado em parcela
única, e retorno da remuneração por meio de vencimento inicial para todas as carreiras do Grupo de
Atividades de Educação Básica.
Entregas: Extinção da remuneração por subsídio estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29/06/2010,
por meio da promulgação da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, com o consequente retorno da
remuneração por meio de vencimento inicial para todas as carreiras do Grupo de Atividades de
Educação Básica.

Valorização da remuneração dos profissionais do magistério
Descrição: A ação objetiva valorizar os servidores do magistério com a implantação do piso salarial
profissional nacional de que trata a Lei Federal nº 11.738/2008, considerada a carga horária de 24
horas semanais para o Professor de Educação Básica.
Entregas: Nos termos da lei nº 21.710/2015, foi aprovado um reajuste salarial da ordem de 31,78%,
a ser pago em três anos, mediante a concessão de 3 abonos incorporáveis, com garantia de
atualização do piso salarial estadual nos mesmos índices de correção do piso salarial profissional
nacional. Posteriormente, consoante a lei nº 22.062/2016, foi concedido um reajuste de 11,36%,
relativo à atualização do piso salarial profissional nacional de 2016, perfazendo um total de 46,75%
de reajuste salarial para o magistério no período de junho de 2015 a outubro de 2018.
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Valorização da remuneração dos servidores técnico-administrativos
Descrição: A ação objetiva valorizar os servidores técnico-administrativos e os auxiliares de serviço
com os mesmos reajustes concedidos ao pessoal do magistério, consideradas as distintas carreiras e
as respectivas jornadas de trabalho.
Entregas: Reajuste salarial da ordem de 31,78%, a ser pago em três anos, mediante a concessão de
3 abonos incorporáveis, com garantia de atualização do vencimento inicial nos mesmos índices de
correção do piso salarial profissional nacional. Consoante a lei nº 22.062/2016, foi concedido
posteriormente um reajuste de 11,36%, relativo à atualização do piso salarial profissional nacional
de 2016, perfazendo um total de 46,75% de reajuste salarial para os servidores técnicoadministrativos e auxiliares de serviço no período de junho de 2015 a outubro de 2018, conforme
tabela abaixo:
Tabela 4: Reajuste salarial por carreira
Carreira
ANALISTA DE EDUCAÇÃO
ANALISTA EDUCACIONAL
INSPETOR ESCOLAR
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
ASSISTENTE TÉCNICO
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
PROFESSOR
TÉCNICO DA EDUCAÇÃO

Carga
Horária
Semanal
30
40
40
30
40
30
24
24
40

Subsídio
Dezembro/2014
R$ 1.819,13
R$ 2.425,50
R$ 3.638,25
R$ 769,17
R$ 1.340,61
R$ 1.005,46
R$ 1.455,30
R$ 1.455,30
R$ 1.340,61

Vencimento
4
Básico
Julho/2018
R$ 2.669,55
R$ 3.559,40
R$ 5.339,10
R$ 1.128,76
R$ 1.967,34
R$ 1.475,50
R$ 2.135,64
R$ 2.135,64
R$ 1.967,34

Aumento

46,75 %

Fonte: SISAP – Setembro/2018

Provimento efetivo
Descrição: A ação objetiva aumentar o número de servidores efetivos, mediante a realização de
concursos públicos (vide item 4.2) e a nomeação de classificados, com a consequente redução dos
servidores com vínculo precário, contratados mediante a designação para o exercício de função
pública; objetiva, ainda, a substituição dos servidores “ex-efetivados” da Lei 100 dispensados dos
respectivos cargos em função da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4876. A ação se justifica, tendo em vista que no início da gestão
apenas 27,5% dos servidores da Educação eram efetivos, sendo os demais designados (40,5%) ou
“ex-efetivados” da Lei 100 (32,0%).
Entregas: O Governo do Estado nomeou no período de 2015 a outubro de 2018 um total de
59.704 novos servidores, divididos entre os cargos de Professor de Educação Básica, Especialista
4

O valor do vencimento básico inclui o 3º abono
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em Educação Básica, Técnico de Educação (Assistente Técnico Educacional), Assistente Técnico de
Educação Básica e Analista Educacional, dos Concursos Públicos regidos pelos Editais SEPLAG/SEE
Nº 01/2011, SEPLAG/SEE Nº 02/2014, SEPLAG/SEE Nº 03/2014, SEPLAG/SEE Nº 04/2014,
SEPLAG/SEE Nº 05/2014 e SEE Nº 07/2017, conforme tabela abaixo:
Tabela 5: Quantidade de nomeações e percentual de efetivos por carreira
Número total de
nomeações

Porcentagem por carreira

ANALISTA

1.070

1,79%

ASSISTENTE TÉCNICO

3.646

6,11%

709

1,19%

Carreira

TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
ESPECIALISTA

4.227

7,08%

SUBTOTAL 1

9.652

16,17%

PROFESSOR DE TURMA

8.163

13,67%

PROFESSOR DE AULAS

41.889

70,16%

SUBTOTAL 2

50.052

83,83%

59.704

100,00%

Total
Fonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais

Lei Complementar nº 100/2007 - Medidas decorrentes da decisão do STF no julgamento da ADI nº
4.876
Descrição: A ação objetiva definir estratégias, estabelecer e implementar medidas de natureza
político-administrativas e legais visando a apoiar os servidores “ex-efetivados” e a reduzir os efeitos,
na organização e funcionamento do sistema de educação de Minas Gerais, decorrentes do
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100,
de 05/11/2007.
Entregas:

Medidas

impetradas

junto

ao

STF;

instalação

de

Grupos

de

Trabalho;

elaboração/tramitação/promulgação de leis complementares e ordinárias para garantir direitos e
prerrogativas aos servidores “ex-efetivados”; implementação de sistemas de requerimento de
aposentadorias e de emissão de CTC; nomeação de servidores; designação de servidores e outras
medidas, conforme assinalado no item 4.3.

Descongelamento das promoções nas carreiras dos profissionais da Educação
Descrição: A ação objetiva antecipar, para setembro de 2015, as promoções de nível nas carreiras
dos profissionais da educação congeladas até janeiro de 2016 por meio da lei nº 19.837, de
02/12/2011. As promoções acarretam 10% de aumento na remuneração do servidor. A ação
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objetiva ainda considerar o período de estágio probatório para aquisição de estabilidade no
interstício de tempo exigido para concessão da primeira promoção na carreira.
Entregas: Com base na lei nº 21.710/2015, possibilitou a antecipação, o processamento e a
publicação de 41.517 atos de concessão de promoção de nível no período de setembro de 2015 até
setembro de 2018.

Processamento das progressões nas carreiras dos profissionais da Educação
Descrição: A ação objetiva retomar as progressões de grau nas carreiras dos profissionais da
educação, a qual acarretam 2,5% de aumento na remuneração do servidor.
Entregas: Processamento e publicação de 83.647 atos de concessão de progressão de grau no
período de setembro de 2015 até setembro de 2018.

Criação do ADVEB – Adicional de Valorização da Educação Básica
Descrição: A ação objetiva criar o ADVEB - Adicional de Valorização da Educação Básica, primeira
vantagem da nova carreira, a ser concedido com o valor correspondente a 5% do vencimento inicial
aos servidores que integralizarem 5 (cinco) anos de efetivo exercício na respectiva carreira.
Entregas: Processamento e publicação de 41.920 atos de concessão de ADVEB até setembro de
2018.

Correção da tabela remuneratória do cargo em comissão de Diretor de Escola
Descrição: A ação objetiva valorizar a remuneração dos diretores das escolas estaduais, constante
da tabela de subsídio do cargo em comissão de diretor de escola, com os mesmos reajustes
concedidos ao pessoal do magistério - quando da atualização do piso salarial profissional nacional e elevação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão de 30% para 50% da mesma tabela.
Entregas: Por meio da lei nº 21.710/2015, promove reajustes na tabela de diretor de escola em
22,77%, sendo 10.25% para correção de perdas salariais anteriores e 11,36% da atualização do piso
salarial profissional nacional de 2016, conforme estabelecido na lei nº 22.062/2016. A medida
beneficia indistintamente tanto os diretores de escola que são detentores de cargo efetivo quanto
os diretores de escola que são designados para o exercício de função pública, conforme tabela:
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Tabela 6: Valor da correção da tabela remuneratória do cargo em comissão para Diretor de Escola
Nível

DEZ/2014

JUL/2018

DI

R$ 4.130,00

R$ 5.070,59

DII

R$ 3.717,00

R$ 4.563,52

DIII

R$ 3.530,56

R$ 4.334,62

DIV

R$ 3.177,74

R$ 3.901,45

DV

R$ 2.904,00

R$ 3.565,37

DVI

R$ 2.640,00

R$ 3.241,24

Aumento

22,77%

Fonte: SISAP – Setembro/2018

Opção remuneratória para ocupante do cargo em comissão de Diretor de Escola
Descrição: A ação objetiva valorizar a remuneração dos diretores das escolas estaduais, que são
detentores de um único cargo efetivo, com carga horária semanal de até 24 horas, com a opção de
receber o dobro da remuneração desse cargo, acrescida da parcela de 50% da remuneração do
cargo em comissão de diretor de escola. A opção remuneratória também se aplica aos servidores
inativos do Regime Próprio de Previdência Social apostilados no cargo em comissão de diretor de
escola.
Entregas: Por meio da lei nº 21.710/2015, promove a alteração na legislação vigente de forma a
possibilitar o exercício da opção remuneratória, beneficiando 1.586 servidores efetivos, com a
opção pelo dobro da remuneração do cargo efetivo, acrescida da parcela de 50% da remuneração
do cargo em comissão, e 4.548 servidores inativos, com a opção pelo dobro da remuneração do
cargo efetivo, acrescida da parcela de 50% da respectiva apostila. O conjunto das medidas
possibilitou aos diretores de escolas estaduais detentores de cargo efetivo um aumento médio na
remuneração da ordem de 93%, no período de junho/2015 a outubro/2018.

Redução do passivo de aposentadorias
Descrição: A ação objetiva reduzir o alto número de processos de aposentadoria pendentes de
análise que, em dezembro de 2014, totalizava 27.934 servidores em afastamento preliminar à
aposentadoria aguardando a tramitação e publicação do respectivo ato de aposentadoria.
Entregas: Através de ação articulada entre as secretarias de Planejamento e Gestão e de Educação,
por meio do GTAP - Grupo de Trabalho de Aposentadoria, foram publicadas um total de 41.610
aposentadorias até setembro de 2018. Incluídos os novos afastamentos nesse período, o passivo
atual foi reduzido para 12.651 servidores.
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Tabela 7: Quantidade de aposentadorias publicadas
Publicação

Efetivos

Ex-efetivados

Total

2015

8.616

3.625

12.241

2016

7.403

6.456

13.859

2017

8.213

3.115

11.328

2018

2.649

1.533

4.182

26.881

14.729

41.610

Total
Fonte: SIMPAP - Julho/2018

Atividades preventivas de promoção à saúde do servidor
Descrição: A ação objetiva ofertar o curso Saúde Vocal do Servidor, visando orientar e conscientizar
os professores da rede estadual de ensino sobre o uso profissional adequado da voz, reduzir sinais e
sintomas de alteração vocal, prevenir a ocorrência de doenças laríngeas e as disfonias, bem como
aperfeiçoar as habilidades comunicativas dos professores. Visa ainda, acompanhar a evolução da
saúde vocal e contribuir para a satisfação pessoal e profissional do professor, além de orientar os
servidores nomeados sobre seus direitos e procedimentos a serem adotados nos casos de acidentes
de trabalho.
Além da ação preventiva, a SEE pretende fornecer equipamentos amplificadores da voz para os
servidores que tiverem recomendação de uso pela equipe da Perícia Médica.
Entregas: Realização do Curso de Saúde Vocal, construído conjuntamente pela equipe da
Superintendência de Recursos Humanos da SEE e a equipe de fonoaudiólogos da Superintendência
Central de Saúde do Servidor – SCSS/SEPLAG e ofertado aos professores.
O curso, de matrícula facultativa, é ofertado na modalidade EAD, com carga horária de 20 horas,
hospedado na plataforma de Educação à Distância da Escola de Formação e Desenvolvimento
Profissional de Educadores. O programa divide-se em três unidades de conteúdo e atividades de
avaliação com emissão de certificado de aproveitamento.
Entre 2017 e 2018 foram ofertadas 30.062 vagas, conforme ilustrado na tabela:
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Tabela 8: Curso de Saúde Vocal – vagas e resultados

Turma

1
2
3
4
5

5

6

6

Período do
Curso
13/11/2017 a
13/12/2017
21/05/2018 a
21/06/2018
01/08/2018 a
31/08/2018
03/09/2018 a
03/10/2018
08/10/2018 a
07/11/2018
08/11/2018 a
07/12/2018

Total

Aprovação

Vagas
Ofertadas

Matrículas

1.000

Desistência

Reprovação

Total

%

Total

%

Total

%

1.043

559

53,60

488

46,79

3

0,29

4.000

4.219

1.258

29,82

2.897

68,67

64

1,52

5.000

5.000

2.507

50,14

2.372

47,44

121

2,42

7.000

6.977

3586

51,40

3.241

46,45

150

2,15

6.500

6.501

548

8,43

6.562

6.562

30.062

30.302

Fonte: Escola de Formação em 17/10/2018

Além do Curso, está em andamento processo licitatório para aquisição de equipamentos
amplificadores de voz para uso dos professores diagnosticados pela Perícia Médica.

Curso presencial sobre Evolução na Carreira/Revisão de Subsídio
Descrição: Curso ofertado pela Superintendência de Pessoal – SPS, tendo em vista as constantes
alterações na estrutura das carreiras dos servidores da SEE. A ação objetiva capacitar servidores da
área de pessoal das Superintendências Regionais de Ensino – SRE para realizar processos de
conferência e atualização da situação funcional de servidores, em aspectos tais como a revisão de
subsídio, posicionamento, concessão e/ou retificação de progressão e promoção, dentre outros.
Entrega: Curso de capacitação Evolução na Carreira/Revisão de Subsídio, realizado entre março e
junho de 2018, abrangendo 150 taxadores, de todas as Superintendências Regionais de Ensino e do
Órgão Central da SEE. O curso foi ofertado presencialmente, com base em material instrucional
desenvolvido pela SPS e análise de casos concretos, com duração de 3 dias, perfazendo um total de
24 horas de formação.

5
6

Turma 5: finalizando
Turma 6: realização em Nov./Dez. 2018
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Curso de Formação para os Coordenadores de Taxação
Descrição: Curso presencial elaborado pela equipe do SISAP Central da SEE, voltado aos
Coordenadores de Taxação das 47 Superintendências Regionais de Ensino, com o objetivo de
atualizar os procedimentos e orientações relativos às rotinas de pagamento. O curso contou com a
colaboração de representantes das secretarias de Fazenda-SEF, e Planejamento e Gestão - SEPLAG
e da Unidade Setorial de Controle Interno – USCI.
Entrega: Realização de capacitação presencial, com carga horária de 24 horas, ofertado para os 47
coordenadores de taxação das Superintendências Regionais de Ensino.

Curso de fortalecimento dos colegiados escolares
Descrição: A Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Servidores Administrativos e de
Certificação Ocupacional (DGDC/SRH), realizou o Curso de Fortalecimento dos Colegiados
Escolares, em parceria com o Ministério da Educação (MEC). O objetivo do curso é estimular e
fortalecer a participação dos conselheiros/membros dos colegiados escolares na gestão
democrática da escola, contribuindo para a construção de uma educação de qualidade para todos. O
curso é destinado aos membros dos Colegiados Escolares e possui carga horária de 40 horas, sendo
28 horas ofertadas à distância e 12 horas presenciais distribuídas em 3 encontros.
Entrega: Foram realizadas três ofertas do curso de Fortalecimento dos Colegiados Escolares,
conforme tabela abaixo:
Tabela 9: Curso de Fortalecimento dos Colegiados Escolares
Ano

Número de inscritos

Número de aprovados

2015

1.250

964

2016

750

730

2017

732

505

Total

2.732

2.199

Fonte: DGDC/SRH – Outubro/2018

Curso de Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública
Descrição: Sob a responsabilidade da Superintendência de Recursos Humanos, a SEE realizou
contrato com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora
(CAEd/UFJF), oferecendo 225 vagas no nível de Mestrado, ofertado na modalidade semipresencial,
pelo Programa de Pós-Graduação Profissional Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação
Pública.
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Entrega: Oferta de 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas em nível de pós-graduação strictu sensu de
mestrado profissional, mediante processo seletivo, com entradas entre 2015 e 2018, distribuídas
entre diretores de escolas estaduais (150 vagas) e servidores técnico- administrativos das SRE e
Órgão Central da SEE (75 vagas).

Curso Gestão Financeira da Caixa Escolar
Descrição: A ação objetiva ofertar o curso Gestão Financeira da Caixa Escolar, visando capacitar
diretores

escolares,

inspetores,

analistas

educacionais

e

assistentes

técnicos,

para

o

aperfeiçoamento da gestão administrativo-financeira das escolas estaduais, tendo em vista a
transparência, a eficácia e a democratização da gestão das escolas.
Entregas: Oferta do curso Gestão Financeira da Caixa Escolar, na modalidade EAD, com duração de
60 horas, desenvolvido pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, em parceria com a
Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional, com o apoio da Subsecretaria de
Informações e Tecnologias Educacionais e da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação
Básica, por meio da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores.
Tabela 10: Turmas (02) do curso de Gestão Financeira da Caixa Escolar

Turma

Período do Curso

Total de
Cursistas

Aprovação

Desistência

Reprovação

Total

%

Total

%

Total

%

1

03/07/2018 a 30/09/2018

6.528

5.088

77,94

1.186

18,17

254

3,89

2

30/07/2018 a 30/09/2018

524

452

86,26

57

10,88

15

2,86

7.052

5.540

78,56

1243

17,63

269

3,81

Total
Fonte: Escola de Formação – Outubro/2018

Estão abertas duas novas turmas do curso, sendo uma ofertada exclusivamente para os inspetores
escolares, contando com 542 inscritos e uma segunda abrangendo diretores e servidores técnicoadministrativos das escolas e técnicos e analistas das Superintendências Regionais de Ensino,
contando com 1.127 inscritos. Tais turmas tiveram início em 05/11/2018, com previsão de
encerramento em 21 de dezembro de 2018.

Realização da Iniciativa Educadores do Brasil 2015
Descrição: A ação, de âmbito nacional, foi promovida pelo MEC, CONSED E UNDIME, em
articulação com as Secretarias Estaduais de Educação. Em Minas Gerais, foi coordenada pela SEE,
por meio das subsecretarias de Gestão de Recursos Humanos - SG e de Desenvolvimento da
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Educação Básica - SB. A Iniciativa Educadores do Brasil compreendeu o Prêmio Professores do
Brasil e o Prêmio Gestão Escolar. O primeiro, voltado aos professores, premiou profissionais da
educação infantil ao ensino médio em relação às práticas e processos de ensino e aprendizagem
desenvolvidos em sala de aula.

O segundo, dirigido à premiação de boas práticas de gestão,

contemplou dirigentes de escolas públicas estaduais e municipais de Minas Gerais. Ambos os
prêmios foram normatizados por meio de editais e compreendiam ainda as possibilidades de
participação nas etapas regionais e nacional.
O prêmio Professores do Brasil previa uma premiação de R$ 6.000,00 para cada professor
escolhido, em 06 categorias distribuídas por etapas de ensino, totalizando R$ 18.000,00.
O Prêmio Gestão Escolar previa a premiação de R$ 10.000,00 para cada escola destaque local e R$
20.000,00 para a escola escolhida como destaque estadual, perfazendo um total de R$ 480.000,00
distribuídos entre as escolas.
Entregas: Foram selecionados e premiados 06 professores no âmbito estadual, distribuídos em 06
categorias, da educação infantil ao ensino médio, além de premiar 46 diretores destaques locais (um
por SRE) e um diretor escolhido como destaque estadual, que participou da etapa regional.
Ao final das atividades da Iniciativa Educadores do Brasil no âmbito de Minas Gerais, realizou-se em
Belo Horizonte um seminário para a troca de experiências entre professores e diretores premiados.
Nesta edição do PGE participaram 764 escolas públicas de Minas Gerais.

Prêmio Gestão Escolar 2017
Descrição: Em 2017 houve o desmembramento do Prêmio Gestão Escolar - PGE, que foi realizado
dissociado da Iniciativa Educadores do Brasil, ficando a Subsecretaria de Gestão de Recursos
Humanos responsável pela condução do PGE em âmbito estadual.
Entregas: Participação de 828 escolas públicas, com a escolha de 46 destaques locais e a escolha
do destaque estadual, com as mesmas premiações adotadas em 2015.

Certificação profissional para Diretores da rede estadual 2015
Descrição: A ação consiste na realização do Processo de Certificação para diretor da rede estadual,
visando o aperfeiçoamento do processo de escolha para diretores escolares. A certificação busca
conciliar o conhecimento técnico, aferido por meio de prova objetiva aplicada por instituição
externa à SEE, com a indicação feita pela comunidade escolar por meio do processo de escolha. A
certificação profissional tem vigência de 4 anos e é pré-requisito para que o servidor possa
concorrer ao cargo em comissão de diretor de escola.
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Entregas: Realização do processo de escolha, com contratação de empresa certificadora externa
(Instituto Avaliar) por meio de processo licitatório. A certificação é regulamentada por meio de
edital publicado com este fim. Em 2015 inscreveram-se 25.299 servidores, dos quais 17.238
realizaram a avaliação, resultando em 10.200 servidores certificados, conforme resultado publicado
no IOF de 16/11/2015.

Realização do Processo de Escolha de Diretor e vice-diretor
Descrição: A ação consiste na realização do processo de escolha de novos diretores e vice-diretores
para as escolas estaduais. No Termo de Acordo assinado em 2015, além das cláusulas sobre a
valorização dos servidores, se estabeleceu o compromisso de realizar o processo de escolha de
novas equipes gestoras ainda no transcurso de 2015.
Entregas: Para a realização do processo construiu-se, por meio da discussão com amplos segmentos
da comunidade, o marco regulatório do Processo de Escolha, materializado na Resolução SEE nº
2795/2015. A realização do processo de escolha foi realizada por meio de sistema informatizado,
hospedado no sítio http://www.escolhadiretor.mg.gov.br/, desenvolvido pela Prodemge, sob
encomenda da SEE/MG, precedido do processo de certificação profissional, conforme descrito
acima.
O processo de escolha envolveu o conjunto das escolas estaduais, observado que as Escolas
Indígenas e as Escolas Quilombolas seguiram normas e calendários próprios, estabelecidos por meio
de Resoluções específicas, conforme quadro abaixo:
Chapas
Total
Geral

4.744

Mesas
4.805

Votantes
894.683

Votos
Chapas
848.718

Brancos
23.632

Nulos
20.985

Certificação profissional para Diretores da rede estadual 2018
Descrição: O Processo de Certificação para diretor da rede estadual, visando o aperfeiçoamento do
processo de escolha para diretores escolares, busca conciliar o conhecimento técnico, aferido por
meio de prova objetiva aplicada por instituição externa à SEE, com a indicação feita pela
comunidade escolar por meio do processo de escolha. A certificação profissional tem vigência de 4
anos, e é pré-requisito para que o servidor possa concorrer ao cargo em comissão de diretor de
escola.
Entregas: Para a realização da ação foi contratada, por meio de processo licitatório, a empresa
responsável pela certificação (Instituto Avaliar). O marco regulatório foi estabelecido por meio da
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publicação do Edital SEE nº 02/2018, de 24 de outubro de 2018. Concluído o processo de
inscrições, foram inscritos 26.105 servidores, que estarão aptos a realizar a prova em 25/11/2018,
com previsão de publicação do resultado final em 07/12/2018.

2.1.3 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
Gestão da Infraestrutura
Descrição: A ação visa garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino
fundamental e médio, por meio do provimento adequado de infraestrutura física, operacional, de
segurança e acessibilidade (obras, mobiliários e equipamentos).
Tabela 11: Obras realizadas no período 2015-2018
Ano

Obras
Concluídas

Escolas beneficiadas
com obras concluídas

2015

643

528

130.935.599,67

2016

291

254

54.007.294,24

2017

643

471

115.203.022,89

2018

270

210

52.059.266,78

Total

1.847

1.463

352.205.183,58

Valor (R$)

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 30/10/2018

Tabela 12: Investimento em mobiliários e equipamentos no período 2015-2018
Ano

Escolas
beneficiadas

2015

277

5.034.371,94

4.829.926,94

204.445,00

2016

769

14.810.419,49

14.457.419,49

353.000,00

2017

811

15.911.910,48

14.188.366,98

1.723.543,50

2018

305

5.250.753,93

4.347,90

5.246.406,03

41.007.455,84

33.480.061,31

7.527.394,53

Total

Valor Total (R$)

Valor Pago (R$)

Valora Pagar (R$)

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 30/10/2018

Tabela 13: Compras centralizadas de mobiliários/equipamentos no período 2015-2018
Ano

Escolas
beneficiadas

2015

900

103.310.185,20

54.212.502,52

49.097.682,68

2016

54

1.391.324,54

549.533,46

841.791,08

2017

180

62.977.790,00

0,00

62.977.790,00

167.679.299,74

54.762.035,98

112.917.263,76

Total

Valor Contratado
(R$)

Valor Pago (R$)

Valor a Pagar (R$)

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 30/10/2018
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Informamos que parte das compras referentes ao ano de 2017 encontra-se em fase de execução,
de modo que o número de escolas se refere ao efetivamente entregue.
Alimentação Escolar
Descrição: A ação visa suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos e profissionais
da rede estadual de ensino de educação básica de acordo com tempo de permanência na escola, a
fim de garantir o acesso à alimentação saudável e adequada, adquirida preferencialmente da
agricultura familiar, conforme dispõe a Lei Federal 11.947, de 16 de junho de 2009, e contribuir
para formação de bons hábitos alimentares.
Entregas:
Tabela 14: Alimentação Escolar – Repasses de recursos Estaduais para os alunos
Ano

Nº de Escolas

Nº de Alunos

Valor (R$)

2015
2016

0
3.590

0
2.074.069

2017

3.571

2.144.202

0,00
97.223.115,1
0
119.066.344,
30

Valor a Pagar (R$)
0,00
0,00
82.332.392,96

Tabela 15: Alimentação Escolar – Repasses de recursos Estaduais para os servidores
Ano

Nº de Servidores

Valor (R$)

2015
2016
2017

213.288
221.831
210.417

6.045.782,55
11.089.509,47
12.424.631,86

Valor a Pagar (R$)
0,00
0,00
3.831.906,86

Tabela 16: Alimentação Escolar – Repasses de recursos Estaduais para os alunos da educação
integral
Ano

Nº de Escolas

Nº de Alunos

Valor (R$)

2015
2016
2017
7
2018

1.826
2.079
2.194
280

104.143
121.085
123.348
-

14.589.236,00
19.532.066,57
17.262.800,33
296.835,55

Valor a Pagar (R$)
0,00
0,00
7.991.856,66
53.471,90

Registramos que no ano corrente não houve a celebração de termo de compromisso voltados à
transferência de recursos para a alimentação escolar, uma vez que os termos de compromisso
referentes a 2017 encontram-se ainda vigentes, não tendo sido seus recursos completamente

7

As 280 escolas fizeram termo aditivo aos termos vigentes em 2017, mas não existe registro da quantidade de estudantes
atendidos por este recurso.
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transferidos às escolas. Com relação à alimentação escolar da educação integral os valores de 2018
se deram para atender o aumento da demanda existente.
Tabela 17: Alimentação Escolar – Repasses de recursos Federais para os alunos
Ano

Nº de Escolas

Nº de Alunos

2015
2016
2017
2018

3.598
3.591
3.579
3.550

2.158.732
2.074.069
2.144.202
2.119.026

Valor (R$)
142.117.745,41
145.364.489,18
168.838.082,69
172.713.380,46

Informa-se, por fim, que a SEE-MG, através do Processo Seletivo Simplificado SEE/MG nº 01/2016
de 17/02/2016, contratou 53 (cinquenta e três) nutricionistas para compor o quadro técnico, 01
(uma) em cada Superintendência Regional de Ensino – S.R.E. e 6 (seis) no Órgão Central, para
atendimento à legislação do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE).

Transporte Escolar
Descrição: Oferecer transporte escolar aos estudantes da educação básica da rede estadual de
ensino residentes em zona rural, visando à promoção de acesso e permanência na escola.
Entregas:
Tabela 18: Transporte Escolar – Manutenção e Custeio
Ano
2015
2016
2017
2018

Instrumento
Jurídico
Convênio
Termo de
adesão
Termo de
adesão
Termo de
adesão

Nº de
Alunos

Nº de
Municípios

258.248

829

275.296.363,59

275.296.363,59

0,00

238.186

821

303.202.483,05

303.202.483,05

0,00

239.909

838

312.194.611,49

312.194.611,49

0,00

233.227

840

304.026.154,08

151.903.520,21

152.122.633,87

1.194.719.612,21

1.042.596.978,34

152.122.633,87

Total

Valor Total (R$)

Valor Pago (R$)

Valor a Pagar
(R$)

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 31/10/2018

Esclarece-se que o valor do recurso de transporte escolar informado no ano de 2018 refere-se ao
total previsto para o ano, tendo sido, até o momento, transferidas 05 (cinco) parcelas, no importe
total de R$151.903.520,21 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e três mil, quinhentos e
vinte reais e vinte e um centavos).
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Aquisição de veículos destinados ao transporte escolar
Descrição: Considerando as necessidades de atendimento ao Programa de Transporte Escolar nos
municípios que executam o transporte escolar das redes municipal e estadual, o Estado de Minas
Gerais, no sistema de cooperação, transfere recursos destinados ao Programa de Manutenção do
Transporte Escolar aos municípios.
Este comportamento é baseado nas diretrizes do art. 3º da Lei nº 10.709, de 31 de julho de 2003,
que determina a articulação entre estados e municípios para o cumprimento do Programa de
Transporte Escolar.
Com o objetivo de melhorar as condições de execução do Programa, tendo em vista as condições
efetivas da frota de veículos dos municípios, a SEE-MG além dos recursos anuais destinados ao
Programa de Manutenção do Transporte Escolar adquiriu ônibus escolares com o objetivo de doálos aos municípios, entendendo a necessidade de ajudar e melhorar a condição da frota própria da
rede municipal, de forma suplementar. A questão fundamental é garantir a permanência no aluno na
escola, para que ele possa ter seu direito à educação garantido.
Entregas:
Tabela 19: Ônibus doados e municípios contemplados
Ano
2016
2017
2018
Total

Ônibus
Doados
381
718
824
1.923

Municípios
Contemplados
334
489
544
1.367

Tabela 20: Investimento para a aquisição de ônibus
Ano

Valor Investido
(R$)

Valor Pago (R$)

Valor a Pagar (R$)

2015
2016
2017

58.400.000,00
164.561.954,93
215.733.705,00

58.400.000,00
164.277.292,63
2.881.420,00

0,00
284.662,30
212.852.285,00

Total

438.695.659,93

225.558.712,63

213.136.947,30

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 31/10/2018

Aquisição de veículos destinados ao órgão central e às Superintendências Regionais de Ensino
(SRE)
Descrição: Renovar a frota de veículos da SEE-MG (órgão central e SRE)
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Entregas: Aquisição, no exercício de 2015, de 72 (setenta e dois) veículos tipo caminhonete - valor
investido de R$8.388.000,00 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil reais).

Construções, reformas e ampliações de unidades de ensino fundamental e médio por meio do
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER)
Descrição: Garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental e
médio, assim como de unidades administrativas por meio de provimento de infraestrutura física.
Entregas:
Tabela 21: Tipo de obra em Escolas e Unidades Administrativas
Obras em Escolas e Unidades
Administrativas

Nº Obra

Construção

9

Reforma/ampliação

1

Reforma

12

Total

22

Valor (R$)
33.927.166,10
5.247.860,77
41.585.824,41
80.760.851,28

Sendo uma obra de reforma em unidade administrativa (Sede da Superintendência Regional de
Ensino de Conselheiro Lafaiete), no valor de R$1.030.138,98 (um milhão, trinta mil, cento e trinta e
oito reais e noventa e oito centavos).

Implantação de sistema de processos e documentos eletrônicos: Sistema Eletrônico de
Informações (SEI)
Descrição: Realização de capacitação presencial e à distância para todas as unidades do órgão
central, superintendências regionais de ensino e escolas estaduais; levantamento de fluxo de
atividades de todas as unidades que compõem as unidades central e regional (diretorias,
superintendências, etc.); orientações relativas ao tratamento, à gestão e ao arquivamento de
documentos em formato físico e digital; identificação e inclusão dos processos finalísticos da SEEMG no SEI.
Estágio de implementação: Implantação concluída no órgão central, Conselho Estadual de
Educação, Escola de Formação, Plug Minas. Implantação em andamento nas SRE com conclusão
prevista para o mês de novembro de 2018.
Etapas previstas para 2019: Implantação do SEI nas escolas estaduais.
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Implantação da Gestão de Documentos
Descrição: Conjunto de procedimentos e operações técnicas relativas à produção, à classificação, à
tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária,
visando a eliminação do documento ou seu recolhimento para guarda permanente.
Estágio de implementação: A gestão de documentos já foi implementada na Assessoria de Apoio
Administrativo, Chefia de Gabinete, Gabinetes do Secretário, do Secretário Adjunto, Auditoria
Setorial e Diretoria de Gestão de Compras.
Etapas previstas para 2019: Implantação da gestão de documentos nas demais unidades do órgão
central e regionais, além do Conselho Estadual de Educação. Atualização do Plano de Classificação
de documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo, mediante a inclusão e
revisão de processos que compõem os referidos instrumentos.

2.1.4 SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Aquisição de equipamentos tecnológicos
Descrição: Aquisição de equipamentos tecnológicos para as escolas estaduais e Superintendências
Regionais de Ensino, realizada de acordo com estudo subsidiado pelo Censo Tecnológico
Entregas:


2015 – Aquisição via Pregão: 38.910 computadores; 3.800 impressoras; 4.000 projetores
multimídia;



2016-2017 - Entrega dos equipamentos adquiridos no pregão de 2015 para 99,31% das
escolas, conforme gráfico abaixo. A compra priorizou o setor administrativo das escolas e
salas de informática. Fonte: http://portaldtae.educacao.mg.gov.br/index.php/acesso-ainformacao#entregaterritorio



2017-2018:

Aquisição

de

equipamentos

para

a

todas

escolas

estaduais,
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Superintendências Regionais de Ensino e demais unidades da SEE: 36.820 computadores;
4.000 Projetores multimídia; 250 câmeras fotográficas digitais; 1.000 Webcams; 4.000
notebooks. A Entrega desses equipamentos iniciou-se no segundo semestre de 2018, e terá
continuidade em 2019.
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Termos de compromisso de conectividade para as escolas
Descrição: A disponibilização de conectividade de internet para as escolas estaduais se dá através
da emissão de Termos de Compromisso firmados junto às unidades escolares. Os Núcleos de
Tecnologia Educacional (NTE) das Superintendências Regionais de Ensino, ao diagnosticarem a
demanda, enviam solicitações de recursos financeiros à DTAE para contratação de conectividade
pelas escolas, através de formulário disponível em http://portaldtae.educacao.mg.gov.br/ no menu
serviços. Essa solicitação é analisada pela DTAE, que verifica se o orçamento está de acordo com o
serviço oferecido, de modo a garantir que a escola esteja contratando um serviço de qualidade.
Entregas: Em 2015 a DTAE implantou melhorias na gestão dos termos de compromisso, obtendo
economia de mais de 6 milhões de reais, através das análises dos orçamentos e capacitações com os
Núcleo de Tecnologia Educacional e Diretores de Escola. A seguir tabela constando os valores
previstos em Termos de Compromisso de conectividade emitidos entre 2015 e Outubro de 2018.
Tabela 22: Termos de compromissos liberados entre 2015 a 2018 – liberação de recursos para
rede lógica e elétrica
Ano

Valor

Situação

Número de Escolas Atendidas

2015

R$ 13.227.979,82

Pago

2.323

2016

R$ 11.160.860,63

Não Pago

1.694

2017

R$ 0,00

Não Houve Liberação

0

2018

R$ 90.000.000,00

Não Pago

3.620

Total

R$ 114.388.840,45

Fonte: SGPO

Rede lógica e elétrica
Descrição: A disponibilização de recursos para a estruturação/manutenção da rede lógica e elétrica
das escolas estaduais se dá através da emissão de Termos de Compromisso firmados junto às
unidades escolares. Os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) das Superintendências Regionais
de Ensino, ao diagnosticarem a demanda, enviam solicitações de recursos financeiros à DTAE. A
partir do diagnóstico feito pelos NTE, em que é registrada a situação atual da estrutura de rede
lógica e elétrica de cada escola, tanto no setor administrativo quanto na sala de informática, a DTAE
libera um termo de compromisso para serviços (custeio) de rede e um termo para aquisição de
ativos/passivos de rede.
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Tabela 23: Termos de compromissos liberados entre 2015 a 2018
Liberação de recursos para rede lógica e elétrica
Ano

Valor

Situação

Número de Escolas Atendidas

2015

R$ 13.227.979,82

Pago

2.323

2016

R$ 11.160.860,63

Não Pago

1.694

2017

R$ 0,00

Não Houve Liberação

0

2018

R$ 90.000.000,00

Não Pago

3.620

Total

R$ 114.388.840,45

Fundo de manutenção de informática
Descrição: A disponibilização de recursos para a manutenção da infraestrutura tecnológica das
escolas estaduais se dá através da emissão de Termos de Compromisso firmados junto às unidades
escolares. Planos de Trabalho são cadastrados para liberação de recursos financeiros direcionados à
contratação de serviços de tecnologia diretamente pelas escolas para manter o parque tecnológico
das mesmas funcionando adequadamente.
Tabela 24: Termos de compromissos liberados entre 2015 a 2018
Liberação de recursos para fundo de manutenção de informática
Ano

Valor

Situação

Número de Escolas Atendidas

2015

R$ 20.371.889,86

Pago

2.323

2016

R$ 18.563.000,00

Não Pago

1.694

2017

R$ 17.950.000,00

Não Pago

3.590

2018

0

Não Houve Liberação

0

Total

R$ 56.884.889,86

Portal da DTAE - Diretoria de Tecnologias Aplicadas à Educação
Descrição: Há mais de uma década a Diretoria de Tecnologias Aplicadas à Educação (DTAE) possui
seu próprio site, que, inicialmente, hospedava o banco de dados tecnológicos das escolas e onde as
informações importantes eram divulgadas, especialmente para o público alvo principal da Diretoria:
os Núcleos de Tecnologia Educacional.
Em 2017, um novo portal foi desenhado para atender às necessidades de modernização tecnológica
do setor, utilizando uma versão atualizada da plataforma Joomla. O antigo portal pouco a pouco foi
desativado, os seus conteúdos que estavam defasados não foram aproveitados e apenas parte deles
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foi migrada para o atual ambiente virtual. O novo portal da DTAE foi ao ar em março de 2017. O
endereço é http://portaldtae.educacao.mg.gov.br.
Estágio de implementação: Atualmente, destacamos os seguintes conteúdos que estão disponíveis

Quadro 1 - Mapa do portal da DTAE em 2018
MENU
INÍCIO
FORMAÇÃO
EQUIPE NTE

PRINCIPAIS CONTEÚDOS DE CADA ITEM
Institucional, Agenda, Banco de Notícias, Relatório de Acessos.
Conexão Educar, Cultura Digital, Escola Interativa.
Competências dos NTE, Blogs e sites, Contatos, Memórias dos Núcleos de
Tecnologia Educacional de Minas Gerais.
Documentos relativos a: Gestão de Infraestrutura de TI, Diagnóstico de
Conectividade,

PROJETO GNTE

Pregões

de

Equipamentos

(da

SEE),

Orientações

sobre

remanejamento de computadores, Projeto DescarTI.
Programas do MEC: Proinfo, Programa Banda Larga nas Escolas, Programa de
Inovação Educação Conectada, Antenas Satelitais (Rede Governo).
Termos de Compromisso para conectividade: informações sobre recursos para

SERVIÇOS

conectividade, Solicitações de prorrogação de vigência.
Consulta à base de conectividade, Lista de contatos STE, Links e Telefones Úteis.
Central de Documentos: apostilas, guias e manuais sobre Tecnologia Educacional.

DOWNLOADS

Decretos, Legislações. Imagens Iso Linux SEE/MG.
Suporte Técnico, Procedimentos para instalação e suporte em computadores,
impressoras, Placas Reborn, Licenças etc.

PAINEL DE
INFORMAÇÕES

Relatórios consolidados de Gestão Tecnológica das Escolas Estaduais do Estado de
Minas Gerais, sobre: Conectividade, Equipamentos, Fundo de Manutenção de
Tecnologia, Rede Lógica e Elétrica, etc.
Sobre:

FÓRUNS

●

Formação Continuada NTE;

●

Suporte Técnico NTE;

São várias categorias de discussão, com diversos temas já apresentados.
FORMAÇÃO G
SUITE

Formulário de Inscrição, Formulário de Avaliação das aulas (proferidas pelo diretor da
DTAE, Bruno César), Galeria de Fotos, Videoaulas, Materiais didáticos (apostilas,
legislações etc), Relatos de cursistas.
Notícias atualizadas com frequência, relacionadas às tecnologias aplicadas à

PÁGINA PRINCIPAL

educação, às ações dos NTE, ações internas da DTAE, projetos desenvolvidos em
parceria com outras instituições, notícias sobre tecnologias em geral.
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Etapas previstas para 2019:
 Divulgação do “Roteiro para envio de notícias” – uma orientação aos NTE sobre as
informações que precisamos para divulgar as notícias vindas das regionais;
 Criar a seção: “Como estão as salas de informática de nossas escolas?”, que terá como
objetivo mostrar o trabalho dos técnicos de suporte dos Núcleos de Tecnologia Educacional
de nosso Estado. A ideia é possibilitar que se conheça o resultado de tantas idas e vindas às
escolas para deixar a sala de informática organizada, bem-estruturada e o mais importante: em
funcionamento. Além disso, com a informação de que os equipamentos de informática já
estão devidamente instalados e os recursos disponíveis, a equipe pedagógica do NTE pode
entrar em campo para implementar o seu plano de cursos e as capacitações.
 Publicar o “Banco de Trabalhos Acadêmicos” – que conterá dissertações de mestrado e
Trabalhos de Conclusão de Cursos de pós-graduação relacionados às tecnologias aplicadas à
educação. Um conjunto expressivo de materiais acadêmicos que pode ajudar bastante os
educadores.
 Facebook DTAE: A DTAE possui uma página no Facebook, criada em 2017, para
compartilhamento das principais notícias do portal da Diretoria e notícias vindas das regionais
/NTE.
 Boletim DTAE (newsletter): A partir do fim do período eleitoral (após 29 de outubro) a DTAE
começa a trabalhar na primeira edição do seu boletim informativo, que será enviado ao
mailing-list geral da SEE/MG: Órgão Central, Superintendências Regionais de Ensino, escolas
e, se possível, professores. Somando-se ao Portal e ao Facebook da DTAE, o boletim
informativo será mais um canal de comunicação voltado ao grande público da Educação.

Projeto gestores SRE/NTE e Escolas (GNTE/Escolas)
Descrição: Mapear a situação tecnológica de cada Escola Estadual e Superintendência Regional de
ensino, visando desenvolver soluções para alunos e comunidade escolar utilizando os Recursos
Tecnológicos oferecidos pela SEE / MG.
Entregas: Nas 1930 escolas que receberam os equipamentos do Pregão 33 colocar as salas de
informática em funcionamento; nas demais escolas - 1624 - distribuir recursos para melhorias de
rede elétrica e lógica, visando o pleno funcionamento das salas de informática; acompanhar a
distribuição dos recursos e equipamentos do PAR Uaitec.
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Projeto Censo Tecnológico
Descrição: O projeto teve como objetivo levantar e documentar todo o parque tecnológico da SEE,
para posterior avaliação, manutenção e evolução controlada do mesmo.
Entregas: Relatórios dos equipamentos existentes na rede SEE; Base de informações para a compra
e distribuição de computadores (pregão 06/2015) para SEE/SRE e escolas.

Programa DescarTI
Descrição: Programa objetiva orientar à toda a SEE quanto aos procedimentos necessários para se
fazer o descarte consciente e legal de bens patrimoniais, em especial aos equipamentos de
tecnologia considerados inservíveis, antieconômicos ou irrecuperáveis.
Entregas:


2015 - Descarte de 473 equipamentos no órgão central, 671 equipamentos nas SRE e
10596 equipamentos nas Escolas;



2016 - Descarte de 94 equipamentos no órgão central, 1.531 equipamentos nas SRE e
10.699 equipamentos nas Escolas;



2017 - Descarte de 36 equipamentos no órgão central, 492 equipamentos nas SRE e 13.342
equipamentos nas Escolas;

Tecnologias digitais nas escolas Quilombolas, Indígenas, Educação do Campo
Descrição: Implementar, adequar e ampliar os usos das Tecnologias digitais nas comunidades
quilombolas, indígenas e toda a educação no campo.
Entregas: Distribuição de equipamentos e melhorias das salas de informática.

Tecnologias Assistivas
Descrição: Implementar, adequar e ampliar os usos das Tecnologias Assistivas nas escolas estaduais.
Entregas: Distribuição de softwares e melhorias das salas de informática, visando o uso destas
tecnologias.
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Segurança da Informação (+SEG)
Descrição: Programa + SEG - Gestão de Segurança da Informação na SEE / MG foi criado com o
intuito de conscientizar servidores da SEE e comunidade escolar quanto ao uso e consumo seguro
da informação digital.
Entregas: Guia de Segurança da Informação para as Escolas Estaduais; Newsletter e outros
informativos.

CETIC – Comitê Executivo de Tecnologias
Descrição: Participação no Comitê Executivo de Tecnologias do Governo do Estado para
planejamento das compras e serviços de TIC no estado.
Entregas: Planejamento geral e setorial de Tecnologias da Informação e Comunicação para a SEE;
Analisar e propor diretrizes, normas, padrões e orientações quanto ao uso de Tecnologias da
Informação e Comunicação; Aprovar as aquisições de bens e serviços relativos a Tecnologias da
Informação e Comunicação.

Inclusão do NTE na estrutura organizacional da SRE
Descrição: Desenvolvimento de resolução que estabelece as diretrizes, atribuições e vinculação dos
Núcleos de Tecnologia Educacional dentro da estrutura organizacional das Superintendências
Regionais de Ensino do Estado de Minas Gerais e as atribuições das funções de Técnicos dos
Núcleos de Tecnologias Educacionais.
Entregas: Publicação da Resolução SEEMG Nº 2972, de 16 de Maio de 2016.

Projeto Interativo
Descrição: Realização de videoconferência com cada equipe de NTE com o objetivo de identificar
os principais problemas e soluções na execução dos projetos além de manter uma relação de
interatividade técnica e pedagógica.
Entregas: Documentação do cenário identificado em cada NTE; Tomada de decisão quanto a
melhoria dos processos nos projetos vigentes.
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GT Distribuição do Pregão 06/2015
Descrição: Grupo de trabalho destinado ao acompanhamento de distribuição, recebimento, entrega
e instalação dos equipamentos do Pregão 06/2015 junto ao almoxarifado, SEE, SRE e Escolas.
Entregas: Acompanhamento do processo de distribuição e instalação para as escolas estaduais,
incluindo instalação da licença do antivírus Kaspersky nos computadores das SRE; Envio para as SRE
de HD Externo, Máquina fotográfica e Datashow - 5 equipamentos para cada SRE.

Espaço de Formação e Treinamentos
Descrição: Espaço de Formação criado para uso de todas as secretarias da cidade administrativa,
com capacidade para 23 pessoas, sendo 01 computador por pessoa, localizado no Prédio Minas, 11º
andar.
Entregas: Com cerca de 80 solicitações de uso do espaço, sendo 70 confirmadas para a realização
de treinamentos.

Implantação do Sistema GETI HelpDesk
Descrição: Grupo de trabalho destinado a criar um canal de comunicação para registrar demandas
dos NTE, SRE e escolas.
Entregas: Implantação de novo sistema GETI para abertura e acompanhamento de todos os
chamados e tratamento de incidentes da STE/NTE e Escolas.

Software Qlikview de Business Intelligence (BI)
Descrição: Implantação do software Qlikview de Business Intelligence (BI) para auxiliar na tomada
de decisões a partir de fontes diversas de conhecimento, dados, pessoas e ambiente.
Entregas: Capacitação de Administradores e Desenvolvedores da Plataforma Qlikview de Business
Intelligence (BI); Desenvolvimento de painéis de tomada de decisão em conjunto com a equipe da
Assessoria de Planejamento.

Projeto Antenas Satelitais
Descrição: Contratação de internet destinada ao atendimento de escolas estaduais localizadas em
regiões do Estado de Minas Gerais que possuem dificuldades na contratação deste serviço.
Prioritariamente serão atendidas escolas das regiões Norte e Vale do Aço.
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Entregas: Contratação de internet, com velocidade de 02 Mbps para escolas quilombolas, do
campo, indígenas, segundos endereços e específicas localizadas em regiões que não possuem ou
possuem baixa oferta de serviço de conectividade.

Programa IncenTIva
Descrição: Com a participação do NTE, através das capacitações aos professores, o objetivo do
programa é engajar os alunos nos conteúdos didáticos utilizando recursos tecnológicos.
Entregas: A principal ferramenta já utilizada é a plataforma GSuite for Education, que propõe além
dos diversos aplicativos da plataforma, a criação de e-mail de alunos com o domínio
@escola.mg.gov.br para melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados pela Google.

SEI! Sistema Eletrônico de Informação
Descrição: Implantação do sistema eletrônico de informação na SEE/MG.
Entregas: Integrante do grupo responsável pela implantação; Responsabilidade quanto ao uso de
tecnologias que proporcionem a implantação do SEI!

Aquisição de Equipamentos - SEI!
Descrição: Acompanhamento de compras, segundo requisitos técnicos exigidos, de equipamentos
de tecnologia que atenda com a adequação necessária às demandas de implantação do SEI!.
Entregas: Acompanhamento do processo de compra de scanner.

Ambiente EAD/SEE
Descrição: Gestão do ambiente EAD/SEE.
Entregas:

Disponibilidade

de

ambiente

AVA

para

a

Escola

de

Formação;

Coordenação/Administração do software; Coordenação quanto às ofertas de cursos a distância
para inserção no ambiente EAD; Coordenação quanto às inscrições para os cursos a distância;
Emissão de Certificados dos Cursos EAD;
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Programa Incentiva
Descrição: Com a participação do NTE, através das capacitações aos professores, o objetivo do
programa é engajar os alunos nos conteúdos didáticos utilizando recursos tecnológicos.
Estágio de implementação: Realizado projetos pilotos em escolas das SRE Metropolitana A,
Metropolitana B, Metropolitana C, Sete Lagoas, São João Del Rei e Leopoldina; Desenvolvimento
de orientações e materiais a serem utilizados nas capacitações; Criação da rede de conhecimento
para disseminação da informação; Desenvolvimento de documentação para autorização de criação
de contas de e-mails para os alunos;
Fases previstas para 2019: Diante da análise contínua das melhores práticas aumentar o
quantitativo de escolas atendidas nestas regionais de ensino; aumentar a área de abrangência do
Programa para as demais regionais de ensino; Melhoria no processo/sistema de criação de e-mails
dos alunos cujo domínio é o @escola.mg.gov.br

+ SEG - Gestão de Segurança da Informação na SEE / MG
Descrição: Criado com o intuito de conscientizar servidores da SEE e comunidade escolar quanto ao
uso e consumo seguro da informação digital.
Estágio de implementação: Guia de Segurança da Informação para as Escolas Estaduais; Newsletter
e outros informativos.
Fases previstas para 2019: Reforçar no ambiente corporativo a importância da Segurança das
Informações; desenvolver novos guias de segurança da informação para as Escolas Estaduais; Envio
de Newsletter e outros informativos; com o apoio da equipe do NTE ampliar as ferramentas de
divulgação e orientação sobre segurança.

Migração de todos sistemas da Educação para ambiente Blade
Descrição: Com a aquisição de equipamento de alto nível (micro data center blade) a SEE
conquistou um avanço significativo na estruturação de todos os seus sistemas.
Com a implantação de um sistema de gerenciamento simplificado e de fácil expansão por meio de
virtualização de serviços a STE/DTEC garante melhoria de performance nos sistemas oferecidos e
utilizados pela SEE, além de uma significativa economia em contratos de sistemas com a
PRODEMGE.
Entregas: 90% dos sistemas migrados para blade.
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E-mails para a plataforma Google Apps For Education
Descrição: Implantação do Google Apps For Education que iniciou com a migração de serviços de
mensageria (e-mail) que eram limitados tanto em sua quantidade de conta quanto em sua
capacidade, tendo sido transferido para uma nova tecnologia em Nuvem e sem restrição de número
de contas tanto quanto sua capacidade de armazenamento.
Com a implantação todos os servidores têm o direito de ter uma conta de e-mail institucional no
domínio da Secretaria de Educação, além dos aplicativos agregados como Drive, Hangouts Meet,
Google documentos, planilha e formulário.
Entregas: Criação de 39.451 novos e-mails de servidores; Criação de 3.589 novos e-mails de
departamentos; Redefinições e alterações de e-mail realizadas diariamente; Gerenciamento de
211.892 e-mail, sendo 191.650 e-mails ativos; Gerenciamento dos endereços das SRE e Escolas no
Google Maps.

Elaboração de bases de dados
Descrição: Desenvolvimento, manutenção e implementação de bases de dados relacionais e
datawarehouse sob demanda, para os projetos relativos a sistemas e a painéis gerenciais do
Qlikview.
Entregas: os bancos de dados referentes aos seguintes projetos Projeto “DescarTI”; Projeto
“Cadastro de Pessoal - DPOC”; Projeto “Quadro de Pessoal em SRE’s - DPOC”; Projeto “Anuário
Matrículas - NGI”; Projeto “Certificação de Aprovados no Encceja” - SAE; Projeto “Taxa de
Rendimento” - NGI; Projeto “Enturmação Anual” - DINE / SIE; Projeto “GETI”.

Upgrade da solução Blade
Descrição: Processo de aquisição de equipamentos para expansão da capacidade de processamento
e armazenamento do Data Center da SEE (Blade), visando melhorar o serviço já existente e
comportando com eficiência as novas aplicações. Desenvolvimento de bases de dados relacionais e
datawarehouse sob demanda, para os projetos: Redistribuição de sistemas e soluções no datacenter
do campus Gameleira para a Blade.
Entregas: Em parceria com a DACR. Continuação do levantamento das demandas de customização
do datacenter do campus Gameleira e das migrações de sistemas e soluções do datacenter campus
Gameleira para a Blade.
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Padronização dos sistemas de informação
Descrição: Processo de implantação da padronização de todos os sistemas e sites da SEE seguindo
as melhores práticas de segurança, compatibilidade e acessibilidade, com as melhores ferramentas
que proporcione ganhos na relação custo/benefício.
Entregas: 90% Concluído do processo de migração do ambiente da educação.

Adoção da computação em nuvem - Cloud
Descrição: Processo de criação de parcerias que permitam o processamento e utilização de recursos
em Cloud para melhor atender às necessidades do sistema educacional: servidores administrativos,
educadores e alunos. Algumas parcerias já firmadas: Google, Microsoft.
Entregas: 100% ferramentas de colaboração Google.

Implantação Single Sign-on através da gestão de Active Directory e projeto SCCMAdoção da
computação em nuvem - Cloud
Descrição: Em processo de criação do sistema gerencial baseado em Active Directory na SEE onde
todos os servidores poderão acessar todas as aplicações a que têm direito através de um login
único. Isso eliminará a necessidade dos servidores terem que guardar vários usuários e senhas.
Projeto SCCM da Microsoft focado na gestão estratégica de todo o parque de TI da SEE-MG,
hardware e software.
Entregas: Levantamento de soluções e fornecedores para o Microsoft Active Directory. Estudos de
demanda e customizações para as mesmas; encaminhamento do projeto AD para todas as SRE e
órgão central da SEE, unificando todos os AD. Processo de aquisição e contratação. Em paralelo
aquisição e contratação do SCCM da Microsoft para gestão de inventários, deploys, etc, em toda a
rede SEE-MG; implantação dos computadores servidores e da solução de AD em todas as SRE e
unidades da SEE. Em paralelo implantação do projeto do SCCM.

Implantação sistema Business Intelligence
Descrição: Administração do QMC, elaboração de relatórios e painéis sob demanda para
acompanhamento do desenvolvimento de ações e/ou planejamentos dos setores da SEE-MG e
disponibilização da ferramenta para servidores da secretaria. Alguns dos relatórios e painéis
elaborados: “Enturmação Anual” - DINE; “Taxa de Rendimento” - NGI; “Criação de Turmas” SIMADE;“MatrÍculas e Enturmação” – SIMADE.
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Entregas: Desde que a ferramenta Qlikview foi implementada pela SEE-MG, todos os painéis
elencados acima foram entregues e disponibilizados no QMC para que os setores afins pudessem
acompanhar de forma interativa o andamento de suas ações e/ou planejamentos.
Outros servidores da SEE também tiveram a oportunidade de elaborar seus próprios relatórios e
painéis, no entanto, a disponibilização desses de forma interativa (via QMC) para outros setores
acompanharem, é realizado pela DTEC. Desta feita, todos os relatórios demandados foram
disponibilizados.

Projeto integração - Base Única
Descrição: Processo em análise para implantação de uma metodologia e/ou um sistema que integre
todas as bases de dados de todos os sistemas existentes, e os que estão para ser criados, visando a
dinâmica interação e integração entre todos os setores da SEE, além da consistência de dados.
Entregas: Em fase de implementação.

Migração dos sites da SEE /SRE
Descrição: Atualização dos sites e adequação a resolução SEPLAG nº 29 de 05 de julho de 2016.
Entregas: Foram capacitadas 17 regionais e 7 unidades do Órgão Central, as mesmas foram
migradas para nova versão.

Sistema de comunicação de demandas da SEE/SRE - GETI
Descrição: Pesquisa e desenvolvimento de otimização de solução para Sistema de comunicação de
demandas da SEE/SRE. Objetivo: receber demandas de TI (informática, pedagógicas e outras das
SER) enviadas à SEE no Órgão Central e dar tratamento com prazo.
Entregas:
2016: Eleito o GLPI como plataforma open source (gratuito e código fonte aberto). Customizado o
GLPI com o nome GETI Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação. Capacitação inicial dos
Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) e início dos testes e melhorias conforme sugestões de
demandas.
2017: Inclusão dos usuários das SRE no GETI e início dos atendimentos pelos NTE, via sistema.
Novas capacitações e melhorias mediante críticas e sugestões. Início dos testes de Escolas de
algumas SRE utilizando o GETI para abertura de chamados para demandas de TI, Pedagógicas e
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outras. Inclusão do Almoxarifado e Campus Gameleira como grupos no GETI, para atendimentos
pela DACR.
2018: Inclusão de todas as Escolas da nossa rede e todos os usuários das SRE no GETI em
condições de abertura de chamados aos seus respectivos NTE. Inclusão dos SEDINE para
atendimento de demandas - em piloto - relacionadas ao SIMADE e Diário Escolar Digital pela DAPE.
Novas capacitações dos NTE e de alguns SEDINE. Correções e melhorias nos fluxos de abertura de
chamado e encaminhamento de filas no GETI. Avaliação da ampliação do GETI para atendimento de
outras demandas da SEE-MG.

Educação a Distância da SEE-MG - plataforma Moodle
Descrição: Gestão técnica de computadores servidores, domínio web, banco de dados e softwares
da plataforma Moodle para atendimento de demandas do EAD da SEE-MG. Colaboração técnica e
desenvolvimento de soluções e cursos para o mesmo EDA.
Entregas:
2017: A DTEC que estava focada só na gestão técnica dos computadores servidores do EAD da
SEE-MG, assume efetiva colaboração na parte de gestão administrativa e pedagógica do EAD da
SEE-MG sob responsabilidade da Escola de Formação e Desenvolvimento de Profissionais da
Educação, resgatando cursos anteriores como o Saúde Vocal do Professor e contribuindo para a
reelaboração e lançamento do mesmo curso na nova plataforma. Colaboração técnica na elaboração
de novos cursos como Gestão Financeira da Caixa Escolar.
2018: A DTEC amplia sua participação e colaboração no EAD da SEE-MG resolvendo demandas
técnicas da plataforma da Escola de Formação e ampliando o conhecimento técnico da equipe na
plataforma Moodle, mediante cursos externos e estudos internos. Parceria com a Coordenadoria de
EAD da UEMG permite estabilizar o EAD da SEE e consolidar fase com novos cursos.
Desenvolvimento de parceria com a DTAE e criação de plataforma EAD focada nos profissionais da
TI da SEE-MG, o Moodle AVATAE. Desenvolvimento de novos estudos.

Sistema de comunicação de demandas da SEE com a comunidade em geral (Fale Conosco e Disque
Educação)
Descrição: Desenvolvimento/Customização de nova solução para os sistemas Fale Conosco e
Disque Educação, unificando-os e gerando base de dados para a Administração. Atendendo
demandas da Assessoria de Comunicação Social ACS.
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Entregas: Pesquisa de soluções open source que atendam a necessidade de melhoria dos atuais
sistemas Fale Conosco e Disque Educação. Solução osTicket em fase de teste.

Suporte à Implantação do Ponto Digital
Descrição: Fornecer suporte tecnológico às 47 SRE e unidades da Educação em BH para a
implantação do sistema de marcação de frequência Ponto Digital nas 47 SRE e unidades da
Educação em BH. O Ponto Digital é um sistema Web de marcação de frequência dos servidores do
estado de Minas Gerais disponibilizado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão de MG.
Entregas: Suporte tecnológico a todas as regionais de ensino e unidades da Educação em BH para
viabilizar a utilização do Ponto Digital a partir de 01/11/2018. Coletar os IP dos computadores
dessas unidades que disponibilizarão o Ponto Digital para envio à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, responsável por liberar o acesso desses computadores à marcação de
frequência do Ponto Digital.

Suporte à Implantação do Ponto WEB
Descrição: Fornecer suporte tecnológico às 47 SRE e unidades da Educação em BH para a
implantação do sistema de marcação de frequência Ponto WEB nas 47 SRE e unidades da Educação
em BH. O Ponto WEB é uma aplicação Web de marcação de frequência dos servidores da MGS
Minas Gerais Administração e Serviços S.A disponibilizado e gerenciado pela empresa.
Entregas: Suporte tecnológico a todas as regionais de ensino e unidades da Educação em BH que
viabilizou a disponibilização do Ponto WEB a partir de Outubro de 2018.

Antivírus
Descrição: o aumento de contaminações, por meio de vírus, malwares e ataques de ransomwares e
suas variantes foram fatores determinantes para que fosse expandida a segurança no ambiente de
TI da SEE-MG, bem como proteger o ambiente, englobando a proteção de notebooks, servidores de
rede e computadores. A ação se justifica pelos seguintes aspectos:
• Padronização do Parque Tecnológico existente na Secretaria que já utiliza a tecnologia
proposta – Kaspersky – no Órgão Central, nas SRE e nas Escolas.
• Garantia da segurança de dados e informações atualmente existentes na SEE.
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• Planejamento Estratégico da Diretoria de Recursos Tecnológicos, fazendo com que ao seu
parque tecnológico fosse agregada expertise.
A adoção da solução de segurança Kaspersky pela SEE-MG tem possibilitado atender a várias
necessidades de proteção do funcionalismo, tais como proteção da navegação na internet, proteção
contra invasão dos endpoints por softwares maliciosos utilizados por hackers. A Secretaria passou
ilesa pelos últimos ataques de criptografia realizados por ransomwares, a quais afetaram inúmeras
instituições e empresas ao redor do mundo, inclusive vários órgãos públicos no Brasil.
Benéficos ou resultados a serem alcançados com a contratação:
 Aumento da satisfação dos usuários com os serviços prestados pela TIC;
 Proteção das estações de trabalho, notebooks, dispositivos móveis e servidores da rede
corporativa da SEE-MG;
 Melhoria do controle da disponibilidade, confidencialidade, integridade e autenticidade dos
serviços informatizados na rede corporativa da SEE-MG;
 Ágil identificação de falhas de segurança na rede corporativa da SEE-MG;
 Efetuar ações conjuntas que busquem a melhoria contínua dos serviços de TIC;
 Apoiar na gestão dos ativos de TIC e Gestão da configuração;
 Utilizar solução tecnológica para suportar a crescente maturidade na Governança de TI, um
dos pilares da Governança Corporativa.
Estágio de implementação: Implementação da solução nas Escolas Estaduais e Superintendências
Regionais de Ensino, Sistemas Operacionais Linux e dispositivos móveis. Atualização dos notebooks
HP distribuídos nas diretorias da SEE-MG.
Fases previstas para 2019: Continuidade da gestão da solução, bem como suporte por demais
problemas que possam ocorrer, dentre os quais podemos citar: atualização da solução, verificação
de possíveis ataques, atualização do repositório de vírus e resolução de possíveis problemas.

Ambiente de desenvolvimento Scriptcase
Descrição: O Scriptcase é usado no desenvolvimento de ferramentas para o sistema administrativo
da SEE. Com uma interface visual amigável, a plataforma automatiza o trabalho de programação,
assim como melhora e aumenta o atendimento das demandas no órgão central. O objetivo é
possibilitar a expansão da plataforma para que os núcleos de tecnologias das regionais de ensino
criem seus próprios aplicativos de forma rápida, incorporando este recurso para garantir maior
agilidade na produção de informações confiáveis.
121

Estágio de implementação: A diretoria possui a licença da versão 7 da plataforma e o processo de
compra da versão 9 está em andamento.
Fases previstas para 2019: Após a instalação da nova versão, migrar todos os sistemas criados nas
versões anteriores da plataforma, corrigindo possíveis erros e buscando melhorias para os sistemas;
após instalação da nova versão, criação de banco de dados específico para disseminação da
plataforma nas regionais de ensino.

Ambiente do GETI
Descrição: Sistema de demandas - chamados para informática, pedagógicos e outros como SIMADE
e Diário Escolar Digital da SEE-MG, entre escolas e SRE (NTE e SEDINE) e das SRE com as
Diretorias específicas no órgão central da SEE-MG.
Estágio de implementação: Correção de falhas no fluxo de trabalho - filas de chamados e nos
cadastrados gerais de escolas e grupos solucionadores. Elaboração de novos manuais técnicos.
Fases previstas para 2019: (Re)capacitar todos os NTE e capacitar todos os SEDINE no uso do
GETI, para que estes capacitem as suas respectivas escolas de responsabilidade. Otimização de
nova versão do GLPI (sistema open source no qual se baseia o GETI). Revisar manuais. Ampliar tipos
de

demandas

que

podem

ser

tratadas

remotamente

via

GETI,

por

exemplo,

de

patrimônio/almoxarifado etc.

Moodle
Descrição: uso da plataforma Moodle para cursos e formações diversas no âmbito da SEE-MG.
Estágio de implementação: ampliação das plataformas de teste, homologação e produção. Criação
da plataforma AVATAE para capacitação dos profissionais de TI da SEE-MG.
Fases previstas para 2019: consolidar as plataformas, nas mais recentes versões do Moodle. Novas
capacitações internas e externas da equipe DTEC e parceiras, em Moodle (gestão técnica,
administrativa, pedagógica e de design de cursos). Viabilizar novos cursos via ambientes Moodle da
SEE-MG, ampliando os públicos beneficiados.

Fale Conosco e Disque Educação
Descrição: uso da plataforma Moodle para cursos e formações diversas no âmbito da SEE-MG.
Estágio de implementação: teste de soluções open source, especificamente a osTicket.
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Fases previstas para 2019: customizar solução eleita e implantar sistema com capacitação à equipe
responsável.

Continuação da migração dos sites
Descrição: Atualização e padronização dos sites da regionais e unidades do Órgão Central.
Estágio de implementação: ampliação da última versão atualizada para todas as regionais.
Fases previstas para 2019: capacitação dos administradores da plataforma no novo ambiente.

Aquisição de equipamentos de informática e tecnologia
Descrição: Através de levantamento das demandas e atendimento dos projetos de tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC.
Entregas:
 Em 2015 foram adquiridos equipamentos de TIC para padronização do parque tecnológico da
SEE
 Em 2016 foi realizado acompanhamento das instalações dos equipamentos nas SRE e Escolas
Estaduais.
 Em 2017 foram adquiridos mais equipamentos para as localidades que não foram
contempladas no pregão de 2015.
 Recepção técnica de todos os equipamentos de informática que compõem o parque
tecnológico da SEE.

Criação da sala de videoconferência
Descrição: Criação da sala de videoconferência para os usuários da Secretaria de Estado de
Educação. Em 04/08/2015 teve início o processo de cessão da Sala de Reunião 12, do 10º andar,
exclusivamente para uso do serviço de videoconferência na Cidade Administrativa.
Entregas:
 Em 2015 foram realizadas 17(Dezessete) videoconferências.
 Em 2016 foram realizadas 110(Cento e Dez) videoconferências.
 Em 2017 foram realizadas 161(Cento e Sessenta e Uma) videoconferências.
 Em 2018 foram realizadas 143 (cento e quarenta e três) videoconferências até o mês de
outubro.
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Aumento de velocidade da internet nas Superintendências Regionais de Ensino e Anexos da SEE
Descrição: Através de solicitação no portal da rede governo bem como alteração contratual com a
Prodemge.
Entregas: foram efetivadas todas as solicitações de aumento de velocidade de internet nas SRE e
Anexos da SEE.

Manutenção da infraestrutura tecnológica
Descrição: Promover a melhoria da infraestrutura das redes de dados das SRE e anexos da SEE.
Entregas:
 Acompanhar a execução dos projetos de rede lógica e elétrica já contratados;
 Propor projetos de reestruturação de Redes nas SRE e Anexos;
 Adquirir ativos de redes para SRE e anexos;
 Aprimorar as configurações e transmissão de videoconferências;
 Acompanhar as necessidades de aquisição e manutenção dos equipamentos para a SEE;

Apoio Técnico e Operacional em TIC
Descrição: Atuar no Órgão Central, no campus Gameleira, no Almoxarifado e no Arquivo Central,
prestando apoio técnico e operacional em todo o parque tecnológico, assim como nas 47
Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais com prestação de suporte tecnológico às
soluções de TI.
Entregas:
 Gerenciamento dos Links de Internet da Rede Governo que atende a todos os órgãos
descritos nas Áreas de Abrangência;
 Prestação de serviços contínuos no Órgão Central com a utilização da ferramenta de
monitoramento CA Service Desk Manager, com processo de fila de atendimento;
 Monitoramento das filas de chamados, prestando apoio à Empresa Sonda nos atendimentos
de primeiro nível e na prestação de serviços dos chamados de segundo nível;
 Identificação de problemas e apontamento de soluções para o funcionamento regular da rede
de dados e dos equipamentos de informática do Órgão Central, no campus Gameleira, no
Almoxarifado e no Arquivo Central;
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 Criação de perfil de contas para novos usuários da Rede na Secretaria de Estado de Educação
no Órgão Central no período.
 Desbloqueio e redefinições de senhas, liberação de contas e atribuição de restrição de senha
telefônica no Órgão Central.
 Suporte técnico nos eventos que necessitem utilização de tecnologia e/ou equipamentos
multimídias no Órgão Central.
 Realização de videoconferências do órgão central pela Secretaria e apoio a outros órgãos do
Governo para esse serviço.
 Revezamento dos integrantes da Diretoria entre o atendimento da fila de chamados e os
Projetos da STE.

Criação de Sala Multimeios no 11º andar
Descrição: A sala de multimeios atenderá a demanda crescente de webconferências e/ou vídeo
chamadas junto aos Governos Municipal e Federal e também ao setor privado. A sala será equipada
com computador, televisor, projetor, caixas de som e webcam, e atenderá todos os servidores da
Secretaria de Estado de Educação.
Estágio de implementação: Em 02/10/2018 foi iniciado levantamento de informações pertinentes
para a criação da sala de multimeios.
Fases previstas para 2019: Implementar a sala de multimeios para atendimento às demandas de TIC
para todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação.

Modernização do parque tecnológico no âmbito da SEE
Descrição: Levantamento de infraestrutura de redes de dados e configuração dos equipamentos
existentes nas SER, Órgão Central e anexos.
Estágio de implementação: em dezembro de 2017 foram adquiridos equipamentos de informática
para suprir as demandas levantadas.
Fases previstas para 2019: Reestruturação das redes de dados, entrega e instalação de
equipamentos.
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Projeto DescarTI
Descrição: divulgar junto às SRE/NTE/Escolas Estaduais o descarte consciente e legal de bens
patrimoniais de tecnologia considerados inservíveis, antieconômicos ou irrecuperáveis que se
encontram armazenados nas unidades da Secretaria.
Estágio de implementação: Início em 2015 com os consolidados
 2015: 671 equipamentos descartados nas SRE e 10.596 equipamentos descartados nas
escolas;
 2016: 1.531 equipamentos descartados nas SRE e 10.699 equipamentos descartados nas
escolas;
 2017: 492 equipamentos descartados nas SRE e 13.342 equipamentos descartados nas
escolas.
Continuidade do Projeto DescarTI com a implementação do sistema DescarTI, planeado pelos
coordenadores e com o desenvolvimento da DTEC - Diretoria de Recursos Tecnológicos.
Fases previstas para 2019: Continuidade do Projeto DescarTI com a implementação do sistema
DescarTI, planeado pelos coordenadores e com o desenvolvimento da DTEC - Diretoria de
Recursos Tecnológicos.

Capacitação de profissionais, gestores e estudantes para uso dos recursos digitais
Descrição: Capacitações realizadas pelos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) para uso de
recursos digitais e aplicativos Linux SEE/MG, aplicativos educacionais do Google, Segurança da
Informação e outros – 2016 a 2018, visando promover a apropriação dos recursos tecnológicos e
aplicativos educacionais na rotina de trabalho administrativo e pedagógico.
Realização de oficinas diversas (para servidores administrativos das SRE e escolas, especialistas,
gestores, professores e estudantes), visando promover a apropriação e utilização na rotina
educacional das possibilidades administrativas e pedagógicas disponíveis nos acervos tecnológicos
presentes nas SRE e escolas.
Entregas: Capacitação de 5.344 servidores em 2015, 10.428 em 2016, e 6.189 em 2017.

Estágio de implementação: Criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem de Tecnologias Aplicadas
à Educação (AVAT@E) para oferta de oficinas e cursos na modalidade EAD; Curso Formação de
Educadores na Cultura Digital para Servidores do Órgão Central e Núcleos de Tecnologia
Educacional.
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Fases previstas para 2019: Realização, pelos NTE, do curso Formação de Educadores na Cultura
Digital na modalidade semipresencial para os Analistas Educacionais que atuam na Diretoria
Educacional das SRE e para os especialistas das escolas (EEB); Realização, pelos NTE, de oficinas G
Suite para servidores das SRE e escolas.

Capacitação para uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no processo
educacional
Descrição: Realização de Oficina nos aplicativos educacionais do “G.Suite For Education uma
plataforma educacional” para servidores do Órgão Central e dos Núcleos de Tecnologia Educacional
(NTE) das Superintendências Regionais de Ensino (SRE),

visando promover a apropriação dos

recursos tecnológicos e aplicativos educacionais na rotina de trabalho administrativo e pedagógico.
Estágio de implementação: Módulo mais avançado está sendo realizado para os servidores que já
foram capacitados no Módulo inicial de cada aplicativo.
Fases previstas para 2019: Continuidade das formações G Suite para servidores do Órgão Central e
NTE; Os NTE implementarão nas SRE e escolas essas oficinas; Disponibilização do curso G Suíte no
Ambiente Virtual de Tecnologias Aplicadas à Educação - AVATAE.

Projeto Conexão Educar (parceria CEMIG/SEE-MG) – 2018/ Formação de educadores das 1.172
escolas contempladas
Descrição: objetivo do projeto é estimular a mudança de comportamento quanto ao uso eficiente e
seguro da energia para a conservação dos recursos naturais, além de fomentar a mudança de hábito
dos participantes em relação à utilização sustentável da energia elétrica. Foram contempladas,
inicialmente, 1.172 escolas de Ensino Fundamental, no entanto, somente 965 cumpriram o critério
estabelecido para receberem o Kit Escola (no mínimo dois educadores capacitados e cadastro no
site do projeto de, no mínimo, 50 contas de energia das famílias dos estudantes para
acompanhamento do impacto do projeto na redução de consumo) O Kit Escola é composto por 01
Projetor Multimídia, 01 Notebook e 01 kit de caixas de som, além do material didático pedagógico
dos alunos.
Estágio de implementação: concluída a capacitação de 8 horas para educadores das escolas
contempladas inscritos no projeto; fase de elaboração: formulário a ser preenchido pelas escolas
participantes descrevendo plano de implantação/implementação do projeto para o ano de 2019.
Fases previstas para 2019: Entrega do Kit Escola para as 965 escolas aptas a recebê-lo;
Implementação do projeto nas escolas.
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Plataforma Escola Interativa e Facebook da Página
Descrição: Filtro e Curadoria de recursos; Publicações de oportunidades de formação para ENEM,
ENCCEJA, dentre outros; publicações diárias de notícias ligando os materiais da plataforma,
participação nos encontros de gestores da Rede Escola Digital em todo país.
A plataforma ESCOLA INTERATIVA é uma rede colaborativa que oferece milhares de objetos
digitais de aprendizagem (ODA) e possui livre acesso para professores, alunos e demais interessados
em conhecer, usar, criar ou compartilhar materiais digitais de aprendizagem. Na plataforma é
possível encontrar planos de aula, jogos digitais de aprendizagem, vídeos, ferramentas para criação
dentre outros materiais.
Entregas:
 Lançamento em 15/02/2017 - (TC n° 000738-0/2016; data da assinatura: 29 de Junho de
2017 a de vigência até 31/12/2018)
 Mais de 2 Milhões de sessões acessadas
 Cerca de 1.215.542 usuários entraram no sistema
 Mais de 3 Milhões de visualizações de página
 Cerca de 90% de acessos por meio do sistema LINUX SEE/MG
 Formação de 5 curadores no órgão central da SEE/MG
Disponível

em:

<http://portaldtae.educacao.mg.gov.br/index.php/formacao/escola-

interativa/grafico-de-acessos>. Acesso em: 26/10/2018

Verificação, Seleção, Articulação para eficácia e efetividade na adesão da Secretaria e escolas ao
projeto
Descrição: Com objetivo de promover avanços no uso da tecnologia na educação, o Governo
Federal criou o Programa Inovação Educação Conectada. O recurso financeiro foi liberado por meio
do Programa Dinheiro Direto na Escola/Qualidade/Educação Conectada e depositado na conta da
escola ou associação sem fins lucrativos locais. O recurso é destinado ao atendimento de três ações:
contratação de serviços de acesso à INTERNET; contratação de serviços de infraestrutura para
distribuição do sinal de INTERNET; aquisição de dispositivos eletrônicos e/ou recursos educacionais
digitais ou suas licenças.

A escola deve fazer a adesão ao Programa e elaborar o Plano de

Atendimento Financeiro (PAF) no Sistema PDDE Interativo e elencar quais seriam as suas
necessidades de acordo com os valores destinados à sua unidade escolar.
Entregas: Filtro, Seleção e Substituição das escolas; Divulgação e Contato com NTE e escolas;
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Verificação, Seleção, Articulação com o CIEB - Centro de Inovação para a Educação Básica,
BNDES, e municípios para eficácia e efetividade na adesão da Secretaria e escolas ao projeto
Descrição: Projeto para a Chamada Pública do BNDES, que se constitui como uma das propostas
dentro do Programa Educação Conectada do Governo Federal, conforme DECRETO Nº 9.204, DE
23 DE NOVEMBRO DE 2017. O mesmo é um projeto da Secretaria de Estado da Educação em
parceria com outros dois municípios: Ribeirão das Neves e Sabará, conforme edital disponível na
página do BNDES.
Entregas: Projeto conforme Edital; Detalhamento do Projeto e Ações após ser sorteado (2ª fase);
Publicação de Grupo Especial de Trabalho - GET (IOFMG - 11/10/2018 - Diário do Executivo Página 15).

Construção de E-book - Catálogo Linux SEE/MG
Descrição: apresentar aos professores recursos instalados no Sistema Operacional Linux, os quais
poderão contribuir para o uso das tecnologias digitais na prática pedagógica favorecendo a
pesquisa, socialização e a discussão de propostas pedagógicas diferenciadas, as quais se aproximem
da realidade digital praticada de forma intrínseca no mundo contemporâneo. Criação do Guia digital
referente aos aplicativos existentes no Sistema Operacional dos equipamentos instalados nas salas
de informáticas de todas as Escolas Estaduais de Minas Gerais. Apresentação de 85 aplicativos, os
quais foram separados por categorias e com as seguintes informações: o que é; área de
conhecimento; componente curricular; etapa de aprendizagem e sua aplicabilidade mais usual.
Entregas: E-Book Construído.
Fases previstas para 2019: Envio do E-book para todas as escolas estaduais do estado; oferecer aos
professores da rede estadual capacitação no uso dos aplicativos inseridos no sistema operacional
conforme demanda de cada escola.

Criação da Resolução que estabelece diretrizes e atribuições do Núcleo de Tecnologia Educacional
- NTE
Descrição: A Resolução SEE 2972/2016 estabelece as diretrizes, atribuições e vinculação dos
Núcleos de Tecnologia Educacional dentro da estrutura organizacional das Superintendências
Regionais de Ensino e as atribuições das funções de Técnicos dos Núcleos de Tecnologias
Educacionais. Em Minas Gerais são 47 Núcleos de Tecnologia Educacional para atender a demanda
das escolas estaduais.
Entregas: Publicação da Resolução SEE 2972/2016 em 16 de maio de 2016.
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Customização do Sistema Operacional Linux SEEMG para instalação nos computadores das salas
de informática das escolas
Descrição: No ano de 2015, a DTAE, em conjunto com os 47 Núcleo de Tecnologia Educacional,
customizou um sistema operacional, baseado na distribuição Linux Ubuntu 14.04.05 LTS com
diversos conteúdos e aplicativos educacionais que atendem às necessidades de professores e
alunos.
Abaixo o gráfico de acesso do Portal Escola Interativa da SEE, onde verifica-se que 88% dos acessos
são realizados nas escolas, dentro da sala de informática, pois o sistema operacional é Linux SEEMG.

Simave – Avaliação Externa (PROEB E PROALFA)
Descrição: As avaliações externas do SIMAVE são instrumentos que produzem resultados e
indicadores para além da proficiência escolar dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio,
permitindo construir uma série histórica do desenvolvimento da Educação, ano a ano, nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A partir dessas informações, é possível promover
ações de melhoria e auferir dados atualizados. No âmbito de cada uma das escolas, os resultados da
avaliação ajudam tanto a redirecionar trajetórias, quanto a planejar ações educativas mais eficientes
para a melhoria das práticas escolares.
Entregas:
 Novos anos avaliados no PROEB – 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL e 1º ANO DO
ENSINO MÉDIO – beneficiando mais de 400.000 novos estudantes das redes estadual e
municipais;
 Novo ano avaliado no PROALFA – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – beneficiando
mais de mais de 12.531 novos estudantes das redes estadual e municipais;
 Nova disciplina avaliada no PROALFA – Matemática;
 Inserção da avaliação de escrita no PROALFA;
 Reorganização do PROALFA com alterações no procedimento de aplicação – autonomia do
respondente, ou seja, itens não lidos pelos professores – e com a inserção da avaliação
escrita;
 Novos padrões de desempenho estudantil, que possibilitam melhor apropriação dos
resultados das avaliações externas

– BAIXO, INTERMEDIÁRIO, RECOMENDADO,

AVANÇADO;
Estágio de implementação: em fase de renovação de contrato
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Fases previstas para 2019: no mês de abril se inicia o planejamento das fases de desenvolvimento
da logística de aplicação.
 Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – PROEB. Aplicação da Avaliação
prevista para Outubro/2019 para os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática visando a
intervenção pedagógica antes do final das etapas escolares, sendo portanto avaliados o 7º ano
do Ensino Fundamental, 1º e 3º anos do Ensino Médio.
 Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA. Aplicação da Avaliação prevista para
Outubro/2019 para os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática visando a intervenção
pedagógica antes do final das etapas escolares, sendo portanto avaliados o 2º (leitura da
Língua Portuguesa) e o 3° (leitura e escrita da Língua Portuguesa) ano do Ensino Fundamental.

Simave – Avaliação Interna
Descrição: A Avaliação Interna tem como premissa contribuir para o fortalecimento da autonomia
pedagógica das escolas da Rede Pública de Minas Gerais com vistas à melhoria da qualidade e a
garantia do direito à aprendizagem.
Entregas:
 Reformulação do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar – mantendo o Banco de
Itens disponível durante o ano para que os professores da rede estadual possam gerar os
testes;
 Reformulação do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar – mantendo o Banco de
Itens disponível durante o ano para que os professores da rede estadual possam gerar os
testes;
 Disponibilização de Avaliação Diagnóstica que contempla os anos de escolaridade que vão do
3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, para todas as escolas da rede estadual de educação;
 Disponibilização de Avaliação Intermediária que contempla os anos de escolaridade que vão
do 3º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, para todas as escolas da rede estadual de educação;
 Disponibilização dos Simulados do Enem que são um conjunto de provas similares às do
Exame nas quatro áreas de conhecimento – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências
da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Matemática e suas
Tecnologias, compostos por 45 questões de cada área. Destinam à preparação dos estudantes
do 3º ano do Ensino Médio para o próximo Enem;
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 Criação do Sistema de Monitoramento da Aprendizagem – um sistema online que reúne
informações e indicadores educacionais de toda a rede estadual de ensino para o uso de
diferentes públicos como gestores, técnicos da secretaria, diretores escolares e professores;
 Desenvolvimento dos Itinerários Avaliativos que reúnem procedimentos com o objetivo de
realizar análises de dados e debates para a construção coletiva de uma avaliação interna e a
definição de um plano de ação e seu monitoramento nas escolas estaduais de educação
básica, de forma a melhorar e consolidar o processo de aprendizagem dos estudantes. Com a
realização desses itinerários, a escola torna-se mais reflexiva e mais preparada para enfrentar
as questões que afetam a aprendizagem.

Itinerários Avaliativos
Descrição: disponibilizar um conjunto de procedimentos que possibilite a identificação e a
construção de consensos em torno dos principais fatores que interferem na aprendizagem dos
estudantes, apostando no trabalho coletivo de gestores e professores. Com eles, valorizam-se
processos de tomadas de decisão com base em evidências empíricas, produzidas tanto a partir das
avaliações externas quanto pelas avaliações desenvolvidas pelas próprias escolas, proporcionado
assim uma articulação entre essas avaliações, visando alcançar maior efetividade e equidade na
aprendizagem.
Estágio de implementação: em fase de renovação de contrato.
Fases previstas para 2019: em fevereiro está prevista uma atualização do Sistema de
Monitoramento da Aprendizagem.

Sistema de Gestão das Aprendizagens/Banco de Itens
Descrição: preparar e disponibilizar as avaliações da aprendizagem (diagnósticas e intermediárias),
os Simulados do ENEM e as avaliações contínuas de múltipla escola, para que todos os professores
e escolas da rede estadual de ensino possam aplicar, verificar o desempenho dos estudantes e
organizar e planejar o ano letivo.
Estágio de implementação: em fase de renovação de contrato.
Fases previstas para 2019: em janeiro acontece a preparação da avaliação diagnóstica por meio da
escolha e validação dos itens que irão compor o teste.
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Elaboração do Currículo Referência de Minas Gerais
Descrição: A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, homologada em dezembro de 2017, é um
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº
9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades
Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental, em todo o território brasileiro.
A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os
estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos,
políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a BNCC
soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Minas Gerais possui um Currículo Básico Comum desde 2005, documento que orienta o processo
de ensino e garante os direitos de aprendizagem dos estudantes, não só da rede estadual, mas de
diversas redes municipais que não possuem sistema próprio de ensino. Este documento orientou a
elaboração da Matriz de Avaliação utilizada pelo Estado de Minas Gerais e é referência para a
formação de professores. Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, tornou-se
necessário rever o CBC. Optou-se, em conjunto com a seccional de Minas Gerais da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/MG e conforme orientação do Ministério da
Educação dentro do Programa de Apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular que
o novo currículo seria chamado de Currículo Referência de Minas Gerais.
A partir do exposto, o Governo do Estado de Minas Gerais se propôs a elaborar o documento
buscando o diálogo e a construção coletiva, em regime de colaboração com os Municípios,
representados pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, seccional Minas Gerais
– UNDIME/MG, e em parceria com o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais – CEE/MG,
Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais – FEPEMG, sindicatos, e outras
organizações da sociedade civil e do próprio governo, com entrega do Currículo prevista para 2018.
Entregas:
 Realização do Dia D nas escolas públicas e privadas do Estado para discussão da BNCC,
totalizando mais de 120.000 participantes, em mais de 3100 escolas em 667 municípios.
 Articulação com municípios para adesão ao Currículo Referência de Minas Gerais, com adesão
de 800 municípios até o dia 29/10/2018.
 Elaboração da Versão Preliminar do Currículo.
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 Elaboração de metodologia, organização e realização de encontros municipais para discussão
do documento com a participação de mais de 55 mil profissionais.
 Realização de Consulta Pública Online, com mais de 370.000 participações.
 Realização de reuniões de alinhamento e seminários com entidades, dentre eles: SIND-UTE,
SINPRO, FEPEMG, SINEP, Fórum Mineiro de Educação Infantil, União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação.
 Entrega da versão final do Currículo Referência ao Conselho Estadual de Educação para
apreciação e normatização.
Fases previstas para 2019: Ações de formação de professores, foco do ProBNCC em 2019;
Adequação da Avaliação Interna, Matriz de Referência e Banco de Itens; Revisão dos Projetos
Pedagógicos das escolas, buscando adequação ao Currículo Referência do estado; Elaboração de
Orientações Pedagógicas para complementação do Currículo.

Censo Escolar da Educação Básica
Descrição: A ação objetiva apoiar a execução do Censo Escolar da Educação Básica nas Redes de
Ensino Estadual, Municipal, Federal e Privada do Estado de Minas Gerais. Entende-se como
execução, a Coleta e Publicação dos dados escolares declarados pelas escolas de todas as redes de
ensino. A coleta de dados acontece em duas etapas. A primeira etapa consiste no preenchimento da
Matrícula Inicial, quando ocorre a coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino,
turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa ocorre com o
preenchimento de informações sobre a Situação do Aluno, e considera os dados sobre o movimento
e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, “o
Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais
importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área”. A Diretoria de Informações
Educacionais (DINE) trabalha em regime de colaboração com a Diretoria de Estudos Educacionais
do INEP para realização da coleta.
O Censo Escolar é realizado anualmente e o período de coleta é definido por meio de Portaria,
sendo que a coleta tem como data-base a última quarta-feira do mês de maio.
A coleta de dados abrange as seguintes etapas e modalidades da educação básica e profissional:
Ensino regular (educação infantil, ensino fundamental e médio); Educação especial – modalidade
substitutiva; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação profissional (cursos técnicos e cursos
de formação inicial continuada ou qualificação profissional).
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O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam
compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito
Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas. Além
disso, as matrículas e dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do
governo federal e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Inep.
Entregas: 24 Ações de Capacitação do Censo Escolar da Educação Básica
Fases previstas para 2019:
 Finalização do Convênio Censo Escolar da Educação Básica 2017/2018;
 Renovação de licença de Software: 6 Licenças Software Toad Data Point Professional Edition
 Aquisição de: 6 Computadores – Workstation; 30 Fone-headseat com haste flexível; tipo:
monoauricular; 50 HD Externo - 2TB; 02 HD Externo - 4TB;
 Executar o segundo levantamento do Censo Escolar 2018: Treinamento do SEDINE para a
orientação das escolas quanto a verificação de fluxo dos estudantes para Coleta e Retificação
do Módulo Situação do Aluno;
 Organização das diárias para os servidores do SEDINE realizarem visitas in loco;
 Elaboração do Convênio Censo Escolar da Educação Básica 2018/2019;
 Treinamento para o Censo Escolar 2019 (Novos formulários).

Organização e Funcionamento Escolar/ Sistema Mineiro de Administração Escolar - SIMADE
Descrição: A ação objetiva oferecer à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através
das Plataformas do Sistema Mineiro de Administração Escolar – SIMADE, uma solução que viabilize
a gestão dos cursos e projetos ofertados nas escolas públicas estaduais. Compreende em seu
escopo a proposição de manutenções evolutivas e corretivas do Sistema, a hospedagem do Sistema
em ambiente dedicado, suporte técnico e capacitação de servidores e gestores para o uso e
apropriação das informações registradas no Portal SIMADE, SIMADE WEB e no Diário Escolar
Digital.
Entregas: A ação objetiva oferecer à Secretaria de Estado de Educação de Minas
 2015: Não há registro de informações para este período, considerando que o escopo de
trabalho da Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Resultados Educacionais era outro.
A gestão do SIMADE era realizada pela Equipe da Diretoria de Informações Educacionais;
 2016: Maio a setembro: Processo inicial de absorção do SIMADE pela PRODEMGE Realização do estudo de demandas, levantamento de fluxo de trabalho das Equipes da
Subsecretaria de Educação Básica do Órgão Central e formulação de propostas de
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desenvolvimento de um novo sistema para o registro das informações educacionais da rede
estadual de ensino;
 Setembro de 2016: Acompanhamento da recepção do SIMADE pela PRODEMGE com a
entrega dos módulos AEE e Educação Integral. Abondou-se a intenção de desenvolvimento de
novo sistema e adotou-se, inicialmente, a perspectiva de manutenções corretivas para
viabilizar os registros das informações referentes ao término do período letivo. Paralelamente
observou-se a necessidade de manutenções evolutivas e a necessidade de implementação de
um sistema de diário em formato digital.
 Setembro a dezembro: foram formuladas e entregues as propostas de implementação no
SIMADE dos módulos CESEC, Projeto de Elevação da Escolaridade – Metodologia Telessala
Minas Gerais e Diário Escolar Digital, sendo priorizados os dois últimos projetos mencionados.
Em dezembro/2016, o protótipo do DED foi enviado para às Superintendências Regionais de
Ensino para apreciação das equipes e sugestões.
 2017: Janeiro: Com a finalização da composição atual da Equipe DAPE, o Setor tornou-se
responsável pelas demandas anteriormente atendidas pela Central telefônica do CAEd,
especialmente, no que se refere à configuração e esclarecimentos de dúvidas do SIMADE.
 Março: Com a entrega do Diário Escolar Digital pela PRODEMGE, a DAPE assumiu, também,
o atendimento direto aos profissionais da Educação, no que se refere ao Diário Escolar Digital.
À época, no intuito de agilizar a comunicação com os profissionais da Educação, público alvo
do DED, foi construído o Hotsite para o esclarecimento de dúvidas e divulgação de tutoriais
sobre a ferramenta.
 Abril: Entrega da primeira etapa do módulo Telessala, permitindo registro e aprovação de
matrícula no Projeto, programa pedagógico e cadastro de turmas.
 Julho: Apresentação de proposta de desenvolvimento de onze relatórios para uso dos
Profissionais da Educação no DED. Ainda no referido mês, foi entregue a proposta de
implementação do Ensino Médio Integral Integrado (EMII), cuja revisão foi efetuada em
dezembro de 2017. Ainda em julho, foi realizada alteração no cadastro do aluno para inserção
de campo que permitisse o registro do nome social dos estudantes.
 A partir de outubro: O atendimento às demandas do DED foi absorvido pela Equipe Serviço
de Documentação e Informações Educacionais das Superintendências Regionais de Ensino.
Nesse mesmo período, em atenção à solicitação das Equipes Regionais, apresentada no
Encontro do Censo Escolar da Educação Básica do ano de 2017, o atendimento pela Equipe
DAPE foi regionalizado.
 Novembro: Entrega da segunda etapa do módulo Telessala, viabilizando a associação de
docentes às turmas do Projeto, o registro de frequência e avaliação dos estudantes, a
correção e o encerramento de turmas e a impressão de documentos dos estudantes
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participantes do Projeto, a saber: boletim, ficha individual, histórico escolar e ata de resultados
finais.
 Dezembro: Foram realizadas implementações de novas funcionalidades no Diário Escolar
Digital para o tratamento de remanejamento e transferência de estudantes, atualização de
lista de enturmação, cópia de conteúdo e atividade lecionada.
 Ainda em 2017, foram realizadas alterações nos modelos de Certificação do Ensino
Fundamental e Médio, implementação do novo plano curricular do Normal Magistério Educação Infantil, identificação dos estudantes que participam do Projeto de Apoio à
Aprendizagem e disponibilização do Aplicativo do Diário Escolar Digital para dispositivos
Android.
 2018: Março: Foram disponibilizados o menu RELATÓRIOS e o campo “Observações da
Turma” para que os docentes dispusessem de um espaço para o registro de observações a
respeito das turmas.
 Maio: Implementação de registro para o acompanhamento dos estudantes em cumprimento
de medida provisória no Sistema Socioeducativo.
 Julho: Disponibilização do menu “Carga Horária Única”, que permite o registro de frequência
para as disciplinas que possuem somente carga horária, como o Estágio Supervisionado do
curso Normal/Magistério.
 Agosto: O acesso ao Diário Escolar Digital foi disponibilizado para os servidores das
Superintendências Regionais de Ensino e Órgão Central. Ainda neste mês, foram
desenvolvidas ações para correção de erros e aprimoramento dos relatórios do Diário Escolar
digital e padronização da nomenclatura de divisões nos pacotes componentes e programas
pedagógicos no SIMADE.
 Setembro: Implementação de melhorias no menu Enturmação Online, viabilizando a
visualizado adequada das turmas semestrais no SIMADE. Foram realizados estudos para
adequação do Cadastro de estudantes, gestores e da escola para adequação dos registros ao
formulário do Censo Escolar da Educação Básica para o ano de 2019.
 Outubro: Foram implementadas melhorias nas validações de notas e conceitos de forma a não
permitir valores negativos e ausência conceito nos registros de aproveitamento para os
estudantes no DED. No SIMADE, foram implementados ajustes no cadastro de estudantes
visando adequação dos registros para a informação do Censo Escolar da Educação Básica de
2019.
 Novembro: Previsão de implementação do histórico do Ensino Médio Integral Integrado
viabilizando a transferência e a certificação dos estudantes que concluirão o curso com essa
matriz curricular no ano de 2019, finalização dos ajustes no cadastro de gestores, servidores e
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escola visando adequação dos registros para a informação do Censo Escolar da Educação
Básica de 2019.
 Em paralelo ao desenvolvimento das ações supracitadas, a Equipe DAPE tem se dedicado à
análise de erros relatados pelas Equipes SEDINE, testes, correções e melhorias contínuas do
SIMADE e DED.
Fases previstas para 2019:
 Desenvolvimento do novo SIMADE: Apresentação de proposta com indicação de uma nova
solução para o cadastro dos estudantes e turmas, documentação, solicitação de atendimento
educacional especializado, registros dos espaços da escola, entre outros.
 Finalização do Diário Escolar Digital contemplando as pendências a seguir:
- Perfil de Pais e Responsáveis - Criação de um perfil para que os pais e/ou responsáveis
pudessem acompanhar o desenvolvimento dos alunos, bem como as avaliações e frequências
(Boletim Escolar) dos estudantes sob suas responsabilidades.
- Perfil Estudante - Disponibilização do Sistema para que os estudantes pudessem fazer a
interação com outros estudantes e docentes de sua turma;
- Apoio Didático - Ferramenta para que os docentes pudessem disponibilizar materiais de apoio
didático para seus alunos.
- Comunicado - Ferramenta de comunicação entre docentes, alunos, pais e/ou responsáveis.
-Regra de validação de frequência dos estudantes - O Sistema deveria criar um alerta para os
profissionais da escola (Docentes, Secretários, Especialistas e Diretor (a) sobre o alto
quantitativo de faltas dos estudantes, possibilitando criar um plano de ação para possibilitar o
retorno dos alunos à escola.
- Relatórios – Implementação do Relatório Encerramento do Período Letivo. Tratamento das
inconsistências apresentadas nos relatórios disponibilizados na ferramenta.
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3. ORÇAMENTO
3.1

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 25: Evolução do Orçamento da SEE por grupo de despesa e tipo de programa8
Orçamento

2015

2016

2017

2018

2019

Realizado

Realizado

Realizado

Autorizado

PLOA

7.923.517.994,53

8.793.001.295,42

9.329.006.221,02

11.361.575.211,70

11.336.558.204,00

Pessoal

6.613.187.377,18

7.714.533.899,17

8.484.820.143,28

9.468.212.543,04

9.459.505.763,00

Custeio

1.065.537.125,58

989.379.123,29

767.529.113,75

1.588.329.497,82

1.361.714.423,00

244.793.491,77

89.088.272,96

76.656.963,99

305.033.170,84

515.338.018,00

7.923.517.994,53

8.793.001.295,42

9.329.006.221,02

11.361.575.211,70

11.336.558.204,00

Acompanhamento Geral

1.353.277.229,33

8.497.658.073,95

8.959.229.368,47

10.092.805.775,55

9.990.332.896,00

Acompanhamento Intensivo

6.570.240.765,20

295.343.221,47

369.776.852,55

1.268.769.436,15

1.346.225.308,00

Total das Despesas

Investimentos e Inversões
Total de Programas

Fonte: Armazém SIAFI e SISOR
Elaboração: ASSPLAN/SEE em 18/10/2018

8

Valores apresentados para 2015 a 2017 referem-se a Despesa Realizada, para 2018 foi apresentado o Valor Previsto para execução no ano e, para 2019, o valor apresentado
na Proposta Orçamentária 2019.
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Figura 12: Evolução das Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (grupo 1)
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Fonte: Armazém SIAFI
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018

Milhões (R$)

Figura 13: Evolução das Despesas de Custeio (Outras Despesas Correntes)
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Fonte: Armazém SIAFI
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018

3.2 RESTOS A PAGAR
Tabela 26: Restos a Pagar – MDE – Por Exercício de Origem
Exercício de
Origem
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Valor Inscrito

Valor Cancelado

166.422
1.291.301
339.956.768
576.810.977
823.859.527
1.446.416.571
3.188.501.566

35.221
1.285.981
806.240
18.111.748
30.009.224
387.777.783
438.026.197

Valor Pago
2.230
30.476.547
187.622.901
220.724.029
438.825.707

Saldo
131.201
5.320
339.148.298
528.222.682
606.227.402
837.914.759
2.311.649.662

Fonte: Armazém SIAFI
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018
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3.3 EVOLUÇÃO DA RECEITA DA SEE
Tabela 27: Evolução da Receita da SEE9 10
FONTE
21
23
24
36
60
70
Total das Receitas

2015
Valor Efetivado
562.544.476
6.300.789.329
804.540
175.255.608
256.188
3.268
7.039.653.410

2016
Valor Efetivado
510.873.485
6.937.037.964
1.260.335
315.532.067
193.813
3.871
7.764.901.536

2017
Valor Efetivado
530.162.916
7.132.535.395
759.369
233.791.982
93.741
2.875
7.897.346.278

2018
Valor Previsto
534.423.716
7.910.809.949
360.901
218.831.748
12.356.695
8.676.783.009

2019
Valor Proposta
550.001.000
7.955.868.584
243.000
172.360.000
8.678.472.584

Fonte: Armazém SIAFI e SISOR
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018

9

Valores apresentados para 2015 a 2017 referem-se ao Valor da Receita Efetivada no ano, para 2018 foi apresentado o Valor Previsto para execução e para 2019 o valor
apresentado na Proposta Orçamentária 2019.
10
Fonte: 21 – Cota Estadual do Salário Educação – Qese; 23 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb; 24 - Convênios, Acordos e Ajustes
provenientes da União e suas entidades; 36 – Transferências de Recursos da União Vinculados à Educação; 60 – Recursos Diretamente Arrecadados; 70 – Convênios, Acordos e
Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares.
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3.4 ORÇAMENTO 2019
Tabela 28: Evolução da Receita da SEE11
AÇÃO
ABERTURA DAS ESCOLAS AOS FINAIS DE SEMANA
ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA
ATIVIDADES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO FUNDAMENTAL
CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO MÉDIO
DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA DO CAMPO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL
DIREÇÃO SUPERIOR
DIREITOS HUMANOS, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
EDUCAÇÃO DO CAMPO
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA
EDUCAÇÃO INDÍGENA
EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
ENSINO PROFISSIONAL
ESCOLAS POLEM
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Acompanhamento
Geral
Intensivo
4.000.000
558.682.097
317.460.000
1.460.000
4.000.000
12.500.000
10.000
18.000.000
40.153.895
18.700.003
200.000
6.130.000
11.302.962
4.200.000
26.402.190
2.850.000
2.226.000
1.130.000
89.950.860
1.470.000
1.060.000
800.000
27.400.000
959.433
37.946.029

11

Trata-se de demonstrativo que reflete o detalhamento da Proposta Orçamentária do órgão/entidade para o Exercício de 2019, agrupando-se a despesa por Ação, separando-a
entre Programas de acompanhamento Geral e Intensivo.
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AÇÃO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ARTE E CULTURA PARA A JUVENTUDE - PLUG MINAS, CONSERVATÓRIOS E CENTRO DE LÍNGUAS
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO
INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO
MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
POUPANÇA JOVEM
PROVIMENTO EFETIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
REDUÇÃO DO PASSIVO DE APOSENTADORIAS
REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TRANSPORTE ESCOLAR
Total Geral

Acompanhamento
Geral
Intensivo
7.196.000
301.000.000
177.008.592
12.500.000
6.000.000
3.000.000
161.504.455
31.000.050
1.390.453
4.921.085
400.000
16.951.646
23.769.198
366.191.214
11.280.281
377.219.716
4.310.663
1.541.206.660
3.435.546.619
319.609.161
2.863.046.892
66.649.646
161.673.417
11.194.552
13.726.000
225.000
355.164
228.688.271
9.990.332.896 1.346.225.308

Fonte: SISOR / Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018
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3.5

CONVÊNIOS FORMALIZADOS
Tabela 29: Relação de convênios formalizados
Ano

Nº Convênios
Formalizados

2015
2016

867
55

2017
2018
Total

46
45
1.013

292.943.635,04
52.476.791,90
50.822.197,90
27.349.374,75

Nº Convênios
Vigentes a
Pagar
06
18
13
31

423.591.999,59

68

Valor (R$)

Valor a Pagar (R$)
326.465,33
3.021.747,41
5.887.955,34
4.355.260,50
13.591.428,58

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 31/10/2018
Com relação ao elevado número de convênios registrados em 2015, ressalta-se que para auxiliar na
manutenção do Programa de Transporte Escolar a SEE-MG, até o referido exercício, realizava a
transferência de recursos financeiros por meio de convênios que eram firmados com os municípios.

3.6

CONTRATOS FORMALIZADOS
Tabela 30: Relação de contratos formalizados

Ano

Quantidade de contratos
formalizados

Despesa Empenhada
(R$)

2017

237

32.783.075,23

2018

199

28.011.776,17

Total

436

60.794.851,40

Valor
Cancelado
(R$)

Valor Pago
(R$)

37.393,50 26.935.149,90
0,00

Valor a Pagar
(R$)
5.810.531,83

852.224,62

27.159.551,55

37.393,50 27.787.374,52

32.970.083,38

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 31/10/2018

Tabela 31: Demais contratos formalizados

Ano

Nº Contratos
Formalizados

2015
2016
2017
2018
Total

40
38
106
31
215

Valor Contratado
(R$)
285.949.589,85
235.776.881,81
633.688.592,75
23.610.076,91
1.179.025.141,32

Nº
Contra
tos
Vigent
es
04
11
83
30

Valor Contratado
(R$)

128

Despesa
Empenhada a
Liquidar (R$)

Despesa
Liquidada a
Pagar (R$)

9.264.392,04
17.754.025,63
583.582.502,83
23.269.876,91

2.532.625,59
2.162.731,27
251.541.694,23
4.561.216,89

2.347.518,95
1.011.007,61
277.230.505,85
4.953.582,97

633.870.797,41

260.798.267,98

285.542.615,38

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI/MG – 31/10/2018
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3.7

TERMOS DE COMPROMISSO VIGENTES

No período de 2015-2018 foram disponibilizados recursos às escolas estaduais, repassados através
de Termos de Compromisso, instrumento jurídico firmado entre a SEE-MG e as caixas escolares,
responsáveis pela execução financeira das escolas.
Estes recursos viabilizaram a manutenção das escolas, o atendimento à alimentação dos alunos e
servidores, a melhoria dos prédios escolares e a implementação de projetos educacionais.
Permanecem vigentes 58.287 (cinquenta e oito mil e duzentos e oitenta e sete) termos de
compromisso, com a seguinte situação financeira:
Tabela 32: Termos de compromisso por objeto, ano, valor pago e valor a pagar:
Objetos

Aquisição de
mobiliario/equipamentos

Beneficiar alunos com alimentação
escolar

Conectividade

Contratação de serviços para
transporte

Fundo de manutenção e
conservação predial

Manutenção, custeio e
conservação da unidade escolar.

Ano

Valor Pago (R$)

Valor a Pagar (R$)

2014

0,00

40.399.791,00

2015

109.916,00

36.735.573,83

2016

707.050,00

8.770.800,00

2017

1.583.650,00

9.091.291,85

2018

14.519.700,00

4.395.141,44

Total

16.920.316,00

99.392.598,12

2017

44.880.887,79

93.613.889,78

2018

131.891.462,87

51.152.673,50

Total

176.772.350,66

144.766.563,28

2015

1.253.360,00

0,00

2016

2.751.570,00

9.600,00

2017

2.528.428,00

6.759.354,97

2018

2.807.987,60

3.781.311,60

Total

9.341.345,60

10.550.266,57

2015

0,00

5.000,00

2016

50.000,00

0,00

2017

37.600,00

0,00

2018

148.078,00

0,00

Total

235.678,00

5.000,00

2015

0,00

95.090.031,53

2016
2017
Total
2014

0,00
34.633,78
34.633,78
0,00

2.908.668,48
0,00
97.998.700,01
13.516.375,00

2015

2.026.400,00

59.183.831,32

2016

16.329.062,15

32.699.197,54

2017

28.871.798,54

116.192.606,29

2018

25.960.621,89

365.185,41

Total

73.187.882,58

221.957.195,56
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Objetos

Ano

Obra

Rede lógica

Total Geral

Valor Pago (R$)

Valor a Pagar (R$)

2012

0,00

131.200,45

2013

0,00

93.191,65

2014
2015
2016
2017
2018
Total
2015
2016
2017
2018
Total

0,00
159.067.198,57
11.925.746,32
20.942.131,30
17.738.127,00
209.673.203,19
37.439,10
205.653,00
19.073,10
0,00
262.165,20

31.274.786,32
230.254.238,41
406.601.077,80
20.913.686,97
17.036.897,34
706.305.078,94
59.197,00
10.943.782,78
118.990,00
31.377.000,00
42.498.969,78

486.427.575,01

1.323.474.372,26

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI e Sistema de Transferência

3.8

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO

A tabela a seguir demonstra o quantitativo de processos de aquisições em andamento, com o
respectivo valor total estimado. Ressalta-se que o valor estimado será maior que o evidenciado na
tabela, pois alguns processos ainda se encontram em fase de pesquisa de mercado para apuração
dos valores estimados.
Tabela 33: Quantidade de processos de aquisição em andamento e valor
Nº de Processos
34

Valor Total Estimado (R$)
627.339.185,89
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4. PESSOAL
Tabela 34: Quantitativo de pessoal e remuneração total por carreira
Descrição

Gasto mensal
da Remuneração

Qtde

Total de Servidores Efetivos

87.018

R$

271.519.143,17

Total de Servidores Cedidos para outros órgãos/entidades
13 - DISP/ADJUNCAO SEM ONUS- ORIGEM

219

12 - DISP/ADJUNCAO COM ONUS- ORIGEM

46

R$

164.438,80

10 - DISP/ADJ EXERCER CCOMI./FUNCAO

10

R$

134.499,09

13 - DISP/ADJUNCAO SEM ONUS- ORIGEM

50

R$

244.401,39

27

R$

119.036,31

Analista Educacional

2.219

R$

13.577.559,55

Assistente Técnico de Educação Básica

9.923

R$

24.071.432,24

Técnico da Educação

Total de Servidores à Disposição do Órgão

Analista de Educação Básica

2.113

R$

8.552.846,18

Assistente da Educação

204

R$

787.073,80

Auxiliar de Serviços de Educação Básica

239

R$

547.001,34

5.331

R$

14.302.849,67

66.610

R$

208.148.989,14

Demais Carreiras

26

R$

69.194,49

Recrutamento Amplo

220

R$

799.821,17

Especialista em Educação Básica
Professor de Edução Básica
12

Fonte: SISAP - Folha Setembro/2018

Tabela 35: Cargos de Direção e Assessoramento (FGD)
Financeiro e quantitativo de pessoal (ocupado e vago)
Função
Gratificada

Ponto
Unitários

Valor (R$)

Ocupada

Vago

Total de
Pontos

Total

FGD-1

1,00

165,00

1

0

1

1

FGD-2

2,00

330,00

158

2

160

320

FGD-3

2,50

412,50

13

0

13

33

FGD-4

3,00

495,00

311

4

315

945

FGD-5

4,00

660,00

1.367

20

1.387

5.548

FGD-6

5,00

825,00

6

0

6

30

FGD-7

6,00

990,00

4

0

4

24

FGD-8

7,00

1.155,00

63

1

64

448

FGD-9

8,00

1.320,00

1

0

1

8

1.924

27

1.951

7.357

Total
Fonte: DPOC - Novembro/2018

12

As demais carreiras referem-se aos servidores com inconsistências no Sisap.
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Tabela 36: Cargos de Direção e Assessoramento (DAD)
Financeiro e quantitativo de pessoal (ocupado e vago)
Cargo em
Comissão

Ponto Unitários

Valor (R$)

Ocupado

Vago

Total de
Pontos

Total

DAD-1

1,00

660,00

10

0

10

10

DAD-2

1,50

990,00

0

0

0

0

DAD-3

2,25

1.485,00

257

5

262

590

DAD-4

3,50

2.310,00

347

8

355

1.243

DAD-5

4,00

2.640,00

38

0

38

152

DAD-6

5,00

3.300,00

11

1

12

60

DAD-7

6,75

4.455,00

70

0

70

473

DAD-8

8,50

5.610,00

5

2

7

60

DAD-9

10,00

6.600,00

5

0

5

50

DAD-10

11,66

7.700,00

1

0

1

12

DAD-11

12,88

8.500,00

0

0

0

0

DAD-12

13,64

9.000,00

4

0

4

55

748

16

764

2.705

Total
Fonte: DPOC - Novembro/2018

Tabela 37: Cargos de Direção e Assessoramento (DAD)
Distribuição entre efetivos e não efetivos
Efetivos
Cargos em comissão
Cargos de recrutamento limitado
Cargos de recrutamento amplo

Nº
547
211
336

%
73,13
100,00
62,57

Não Efetivos
Nº
%
201
26,87
201
37,43

Total
748
211
537

Tabela 38: Cargos de Direção e Assessoramento (GTE)
Financeiro e quantitativo de pessoal (ocupado e vago)
Função
Gratificada

Ponto Unitários

Valor (R$)

Ocupada

Vago

Total

Total de
Pontos

GTED -1

1,00

250,00

0

2

2

2

GTED-2

2,00

500,00

80

6

86

172

GTED-3

3,00

750,00

20

3

23

69

GTED-4

4,00

1.000,00

23

7

30

120

123

18

141

363

Total
Fonte: DPOC - Novembro/2018
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Tabela 39: Quantitativo de designados e Contrato LEI 18.185/0913
Cargo

Quant. Cargos

Gasto Total

93.192

182.193.027,24

ANALISTA EDUCACIONAL

282

1.715.220,77

TECNICO DA EDUCACAO

91

332.402,25

1

3.014,24

7.998

12.354.458,35

150

406.461,03

39.160

46.859.274,50

3.853

8.804.665,45

144.727

252.668.523,83

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA

TECNICO DA EDUCACAO ( DESIGNAÇÃO JUDICIAL )
ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO BASICA
ANALISTA DE EDUCACAO BASICA
AUXILIAR DE SERVICOS DE EDUCACAO BASICA
ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA
TOTAL
Fonte: SISAP - Folha Setembro/2018

Tabela 40: Quantitativo de pessoal e remuneração
Designados APAE que atendem alunos com necessidades especiais
Descrição

Cod Carreira

Qtde

Gasto mensal
da Remuneração

ESPECIALISTA EM EDUCACAO BASICA

EEB

115

248.092,71

PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA

PEB

2.962

6.116.238,86

3.077

6.364.331,57

Total Geral
Fonte: SISAP - Folha Setembro/2018

4.1 DESIGNAÇÃO
A Designação para o exercício de função pública na SEE
As designações para o exercício de função pública são amparadas pela Lei 10.254/1990 e
regulamentadas por Resolução da Secretaria de Educação. Nos termos da lei, tem prioridade para
designação o candidato aprovado em concurso público para o cargo, observada a ordem de
classificação.
As designações não podem exceder ao ano letivo em que se deram e se destinam aos cargos de
professor, especialista em educação, analista de educação, assistente técnico e auxiliar de serviço,
todos com exercício em escolas estaduais e, ainda, analista educacional na função de inspetor
escolar, que tem exercício nas SRE.
A gestão dos processos de designação
A gestão dos processos de designação foi integralmente modernizada a partir de 2016, através da
implementação do sistema web SYSADP, cujas funcionalidades e novas ferramentas foram sendo
13

Situação servidor: Ativos, Desligados (dentro do mês com informação de pagamento). Foram contabilizadas todas as
naturezas de designação (cargo vago e substituição)
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desenvolvidas gradativamente pela Prodemge, mediante a definição de conteúdo e regras do
negócio pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos – SG.
Nessa nova fase, a gestão dos processos de designação é de responsabilidade compartilhada entre a
Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos - SG, as Superintendências Regionais de Ensino –
SRE e as escolas estaduais, com diferentes níveis de competências e atribuições:
Escolas: solicitação de vagas, publicação de edital, designação e finalização do processo;
SRE: coordenação em nível regional, análise e deferimento das vagas, acompanhamento e validação
do processo;
SG/SEE: coordenação geral dos processos, gestão do quadro de escola, autorização das vagas para
designação e monitoramento.
As designações se realizam na modalidade presencial para os cargos de professor regente de aulas e
auxiliar de serviço e na modalidade on-line para os cargos de professor regente de turma,
especialista em educação, analista de educação, assistente técnico e inspetor escolar.
Na primeira etapa do processo de designação, todos os interessados se inscrevem pela internet,
indicando os dados pessoais, o cargo pleiteado, o tempo de serviço no cargo (na rede estadual), a
localidade em que desejam trabalhar e a escolaridade/habilitação que detém. Essas informações são
utilizadas para a elaboração de listas classificatórias, por cargo/conteúdo e localidade, em estrita
consonância com os critérios estabelecidos. As listas classificatórias ordenam, por ordem de
prioridade, para cargos e localidades, os candidatos que concorrerão às designações em ambas as
modalidades: on-line e presencial.
A modalidade de designação presencial
Na modalidade presencial, as vagas são definidas em editais e automaticamente disponibilizadas em
sala pública na internet, acessíveis a todos os interessados; são também amplamente divulgadas nas
SRE e escolas. Os editais contêm todas as informações relativas às vagas, tais como: cargo,
escolaridade/habilitação exigidas, carga horária de trabalho, turno, unidade de exercício, localidade,
SRE etc.
Posteriormente, nas datas determinadas nos editais, os candidatos se apresentam nos polos/locais
de designação, munidos da documentação necessária e, segundo as listagens classificatórias,
concorrem às vagas ofertadas na localidade. Após a conclusão do processo de designação o
candidato designado assina um Quadro Informativo – QI, emitido pelo SYSADP (contrato de
trabalho), que fica arquivado na pasta funcional do servidor e é utilizado para a taxação no SISAP de
pagamentos futuros.
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A modalidade de designação on-line
Na modalidade on-line, as vagas são ofertadas em uma plataforma na internet e ficam à disposição
dos candidatos previamente inscritos, mediante o uso de senha pessoal, para que possam proceder
às suas escolhas.
Findo o prazo de escolha de vagas, o sistema de designação on-line processa as escolhas realizadas,
em estrita observância das regras gerais e das listas classificatórias, e atribui as vagas aos candidatos
selecionados.
Os candidatos selecionados recebem uma notificação em e-mail pessoal, com informações sobre as
características da vaga atribuída e data de comparecimento à unidade de exercício, para
apresentação da documentação necessária e conclusão do processo, findo o qual o candidato
designado assina um Quadro Informativo – QI, emitido pelo SYSADP (contrato de trabalho), que
fica arquivado na pasta funcional do servidor e é utilizado para a taxação no SISAP de pagamentos
futuros.
Utilizado pela segunda vez no processo de designação para 2018, a modalidade on-line teve 187 mil
candidatos inscritos para um total de 30 mil vagas, com mais de 90% de efetividade. Ou seja, de
cada 100 vagas atribuídas, 90 servidores entraram em exercício na respectiva vaga.
Resultados alcançados pela modernização do processo de designação
- Humanização do processo e respeito aos profissionais;
- Transparência das regras e dos resultados:
 inscrição de candidatos na internet;
 listas classificatórias dos inscritos na internet;
 vagas divulgadas em sala pública na internet;
 resultados divulgados na internet.
- Impessoalidade na aplicação das regras;
- Igualdade de oportunidades;
- Satisfação dos envolvidos;
- Maior efetividade;
- Redução drástica na tramitação de documentação em papéis.
Processo de Designação para 2019
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 Base normativa - Resolução SEE nº 3995/2018 - publicada em 25/10/2018 e republicada em
27/10/2018, dispõe sobre critérios e define procedimentos para inscrição, classificação e
designação de candidatos para o exercício de função pública na Rede Estadual de Ensino;
 Inscrições – As inscrições para candidatos à designação em 2019 foram realizadas no período
de 29/10/18 a 12/11/18, totalizando 437.704 candidatos inscritos (CPF) e 963.301
inscrições, com média de 2,2 inscrições/candidato;
 Listas classificatórias preliminares com previsão de publicação em 20/11/18;
 Após a publicação das listas classificatórias preliminares, inicia-se o prazo para eventuais
alterações ou correções de dados no período de 21 a 27/11/18;
 Listas classificatórias definitivas com previsão de publicação em 04/12/18.
Processo de Designação para 2019 – Próximas medidas
 Resolução de Quadro de escola - em fase final de elaboração, pronta para apresentação,
discussão e validação, para posterior publicação;
 Publicação de Resoluções específicas para as designações de Professor de Educação Básica
excetuadas das regras gerais estabelecidas na Resolução SEE nº 3995/2018, a saber:
Educação Profissional, Curso Normal em Nível Médio, Conservatórios Estaduais de Música,
Educação Integral e Integrada do Ensino Médio, Programas/ Projetos autorizados por
Resoluções específicas da SEE.
 Publicação de Resoluções específicas para as designações em Escolas de Educação Indígena,
Escolas Quilombolas, Escolas do Campo localizadas em Assentamentos;
 Definição das vagas a serem ofertadas nas modalidades on-line e presencial, discriminadas por
cargo, conteúdo, localidade, escola, SRE;
 Estabelecimento e publicação dos cronogramas de designação nas modalidades on-line e
presencial;
 Homologação e implantação do Módulo quadro de escola – nova ferramenta no SYSADP,
para análise e autorização das vagas para designação, em substituição aos processos manuais;
 Realização das designações para o ano letivo de 2019, nas modalidades on-line e presencial.

4.2 CONCURSOS PÚBLICOS VIGENTES
Em 25 de novembro de 2014, a Secretaria de Estado de Educação publicou os editais de concurso
público:
 Edital SEPLAG/SEE nº 02, de 24 de novembro de 2014, para provimento de cargos de
Professor de Educação Básica dos Conservatórios Estaduais de Música.
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 Edital SEPLAG/SEE nº 03, de 24 de novembro de 2014, para provimento de cargos de
Professor de Educação Básica de Ensino Religioso.
 Edital SEPLAG/SEE nº 04, de 24 de novembro de 2014, para provimento de cargos de
Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica – Orientação Educacional e
Supervisão Pedagógica, Assistente Técnico de Educação Básica.
 Edital SEPLAG/SEE nº 05, de 24 de novembro de 2014, para provimento de cargos de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica – Orientação Educacional e
Supervisão Pedagógica – para atuar em Escolas Especiais da Rede Estadual de Ensino, e para
o cargo de Professor de Educação Básica – Atendimento Educacional Especializado/Sala de
Recursos para atuar nas escolas especiais e escolas estaduais regulares que ofereçam
Atendimento Educacional Especializado.
Nos Editais publicados em 2014, foram ofertadas um total de 17.240 vagas, divididas:
Tabela 41: Vagas ofertadas nos Editais Seplag/SEE 2014
Edital
SEPLAG/SEE nº 02/2014
SEPLAG/SEE nº 03/2014
SEPLAG/SEE nº 04/2014
SEPLAG/SEE nº 05/2014
Total

Vagas ofertadas
1.237
1.648
13.454
901
17.240

Do número total de vagas disponibilizadas foram aprovados um total de 47.721 candidatos,
divididos:
Tabela 422: Candidatos aprovados nos Editais Seplag/SEE 2014
Edital
SEPLAG/SEE nº 02/2014
SEPLAG/SEE nº 03/2014
SEPLAG/SEE nº 04/2014
SEPLAG/SEE nº 05/2014
Total

Candidatos aprovados
482
992
45.473
774
47.721

A homologação dos Concursos Públicos dos Editais SEPLAG/SEE nº 02/2014, SEPLAG/SEE nº
03/2014(retificado em 01.10.2015) e SEPLAG/SEE n nº 05/2014 foi publicada no Diário Oficial dos
Poderes do Estado “Minas Gerais” de 26 de setembro de 2015. A homologação do concurso do
SEPLAG/SEE nº 04/2014 foi publicada em 29 de outubro de 2015.
No dia 21 de setembro de 2017 a Secretaria de Estado de Educação publicou a prorrogação por
igual período da vigência dos concursos públicos regidos pelos Editais SEPLAG/SEE nº 02/2014,
SEPLAG/SEE nº 03/2014, SEPLAG/SEE nº 04/2014 e SEPLAG/SEE nº 05/2014, razão pela qual os
certames permanecerão em vigor até 2019.
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Concluído o concurso público e homologado o resultado final, a concretização do ato de nomeação
dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no Edital obedece a estrita ordem
de classificação, o prazo de validade do concurso e o cumprimento das disposições legais
pertinentes.
A Secretaria de Estado de Educação publicou no Diário Oficial dos Poderes do Estado “Minas
Gerais” a nomeação de 20.205 candidatos, divididos entre os Editais:
Tabela 433: Quantitativo de servidores nomeados nos Editais Seplag/SEE 2014
Edital
SEPLAG/SEE nº 02/2014
SEPLAG/SEE nº 03/2014
SEPLAG/SEE nº 04/2014
SEPLAG/SEE nº 05/2014
Total

Candidatos nomeados
470
964
18.017
754
20.205

Paralelamente à realização dos concursos públicos supracitados (Edital SEPLAG/SEE nº 02/2014,
Edital SEPLAG/SEE nº 03/2014, Edital SEPLAG/SEE nº 04/2014 e Edital SEPLAG/SEE nº 05/2014),
a Secretaria de Estado de Educação publicou em 28 de dezembro de 2017, o Edital de Concurso
Público SEE Nº 07/2017, destinado ao provimento de cargos de Especialista em Educação Básica e
Professor de Educação Básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação.
O Concurso contou com a participação de 177.072 mil candidatos que concorreram a 16.700 vagas,
sendo 16.000 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica e 700 vagas para o cargo de
Especialista em Educação Básica, distribuídos em 848 do total de 853 municípios do Estado de
Minas Gerais.
Em 30 de junho de 2018 a Secretaria de Estado de Educação publicou no “Minas Gerais” a
homologação e o resultado final do Concurso Público.
A SEE nomeou 4.000 candidatos aprovados no Concurso de Edital SEE Nº 07/2017, para o cargo
Professor de Educação Básica.

4.3
LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - MEDIDAS DECORRENTES DA DECISÃO
DO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.876
Lei Complementar nº 100, de 5/11/2007 - Institui a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada UGEPREVI – do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais
e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais, altera a Lei
Complementar nº 64, de 25/03/2002, e dá outras providências.
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Art. 7º Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos, são
titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art.3º da Lei Complementar nº 64, de
2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:
IV – de que trata a alínea “a” do §1º do art.10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos até 16
de dezembro de 1998, desde a data de ingresso (trata-se de servidores designados);
V – de que trata a alínea “a” do §1º do art.10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos após 16
de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data de ingresso (trata-se de
servidores designados);
Servidores efetivados na data da lei (05/11/2007)
Na data de promulgação da Lei Complementar nº 100 foram tornados efetivos, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação, 111.314 cargos, discriminados por carreira conforme tabela:

Tabela 44: Quantitativo de pessoal efetivo da Educação por carreira
Quantitativo de
14
Cargos

%

AEB – ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

202

0,2%

ANE - ANALISTA EDUCACIONAL

157

0,1%

ASB – AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

30.812

27,7%

ATB - ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCACAO BÁSICA

6.265

5,6%

ATE – ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL

4

0,0%

EEB – ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

5.516

5,0%

PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

68.358

61,3%

TOTAL DE CARGOS EFETIVADOS

111.314

100,0%

Cargo

Em 01/04/2014 o STF publica acórdão declarando a Inconstitucionalidade do art.7º i, ii, iv e v da
Lei Complementar nº 100:
Em síntese:
•

Determina que os servidores deixem os cargos no prazo de um ano (até 1º de abril de 2015);

•

Assegura os direitos previdenciários dos servidores já aposentados no Regime Próprio de
Previdência do Estado de Minas Gerais - RPPMG;

•

Assegura o direito à aposentadoria no RPP dos servidores que tenham cumprido os
requisitos para a aposentadoria até aquela data.

14

Na Educação, em torno de 12% dos servidores acumulam licitamente duas admissões (nessa hipótese, possuem um
único MASP e distintas admissões)
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Tabela 45: Quantitativo geral de cargos ativos em dezembro/2014
Carreira
AEB
ANE
ANE-IE
ASB
ASE
ATB
ATB
EEB
EEB
PEB
PEB
TDE

Categoria profissional/ocupação
ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ANALISTA EDUCACIONAL
INSPETOR ESCOLAR
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO
ASSISTENTE DA ÁREA FINANCEIRA
AUXILIAR DE SECRETARIA
ORIENADOR EDUCACIONAL
SUPERVISOR PEDAGÓGICO
REGENTE DE AULA
REGENTE DE TURMA
TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
TOTAL
PORCENTAGEM (%)

Efetivo
35
1.426
522
1.222
288
10
7.671
602
2.253
36.414
11.868
1.896
64.207
27,45

Exefetivado
118
0
95
16.272
0
8
4.534
735
3.107
38.682
11.504
4
75.059
32,10

Designado

Total

80
0
226
17.372
0
1.878
3.383
473
2.612
51.362
17.213
0
94.599
40,45

233
1.426
843
34.866
288
1.896
15.588
1.810
7.972
126.458
40.585
1.900
233.865
100,00

Fonte: SISAP

Tabela 46: Quantitativo de cargos de servidores efetivados – Dezembro/14 e Dezembro/15

Carreira
PROFESSOR
INSPETOR ESCOLAR
TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
ASSISTENTE TÉCNICO
ANALISTA DE EDUCAÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ESPECIALISTA
TOTAL

Dezembro/2014
Quant. Cargos
50,186
95
4
4.542
118
16.272
3.842
75.059

Dezembro/2015
Quant. Cargos
45.955
86
3
4.239
104
14.528
3.527
68.442

Servidores desligados em 31/12/15
•

Por força da determinação do STF, em 31/12/15 foram desligados 59.988 servidores “exefetivados” (CPF), dos quais 8.454 (ou 12,35%) detinham duas admissões, totalizando 68.442
vínculos encerrados no âmbito da Secretaria de Educação, conforme tabela acima.

Primeiras medidas tomadas pelo Governo de Minas Gerais
•

Recurso impetrado pelo Governo junto ao STF para manter os servidores até 31/12/2015,
prazo final para o desligamento;

•

Acordo com o Ministério da Previdência/INSS para possibilitar aos servidores que
implementaram os requisitos para a aposentadoria até 31/12/15 de se aposentarem pelo
Regime Próprio de Previdência de MG (RPPMG/IPSEMG);
156

•

Criação de Grupo de Trabalho com o INSS para buscar a melhor forma de promover a
transição dos servidores para o Regime Geral de Previdência;

•

Implementação de sistema on-line de requerimentos de aposentadoria no Portal do Servidor,
com 11.632 protocolos realizados até 31/12/2015;

•

Implementação de sistema on-line de requerimentos de emissão de CTC para averbação de
tempo junto ao INSS no Portal do Servidor, com 4.625 certidões emitidas até
novembro/2016.

Outras medidas de apoio e atenção aos servidores “ex-efetivados” da Lei 100
•

Pagamento de indenização às servidoras em gozo de licença maternidade e às servidoras
grávidas, em cumprimento da estabilidade provisória (art.10, II, B, dos ADTC);

•

Participação de servidores “ex-efetivados” no processo de escolha, pelas comunidades
escolares, de novos diretores e vice-diretores da Rede Estadual, juntamente com os
servidores efetivos e demais designados: 913 diretores e 1.611 vice-diretores “eleitos”;

•

Promulgação da Lei nº 22.098, de 04/05/2016, que dispõe sobre a prestação de serviços de
assistência médica, hospitalar e odontológica aos servidores “ex-efetivados” e dependentes;

•

Promulgação da LC nº 138, de 28/04/2016, regulamentada pelo Decreto 47.000/2016, que
dispõe sobre o restabelecimento da licença para tratamento de saúde de servidores “exefetivados” que foram desligados em 31/12/2015 e se encontravam em licença de saúde,
com 4.270 LTS restabelecidas à época.

•

A LC nº 138/2016 dispõe ainda sobre a dispensa de exame admissional pela perícia oficial
em caso de nomeação em virtude de aprovação em concurso público.

•

Promulgação da LC nº 145, de 29/12/17, alterando a LC nº 138/16, nos seguintes aspectos:
amplia a vigência da licença para tratamento de saúde reestabelecida para até 31/12/19;
concede aos licenciados os reajustes concedidos aos servidores em atividade; permite a
aposentadoria voluntária, se cumpridos os requisitos para a inativação até a data fim da
licença; 2.801 LTS restabelecidas e vigentes em agosto/2018.

Nomeação de servidores “Ex-efetivados” da Lei 100
Considerado o conjunto dos concursos realizados e vigentes desde 2011, um total de 13.065
servidores “ex-efetivados” da Lei 100 foram nomeados, até outubro/2018, conforme tabela:
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Tabela 47: Nomeação de servidores “ex-efetivados” por editais de concurso
Carreira
ANALISTA EDUCACIONAL
ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO
ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TOTAL

Edital 01/2011
87
488
43
645
6.157
7.420

Editais
2014
30
265
4.898
5.193

Edital
07/2017
452
452

Total
87
518
43
910
11.507
13.065

Aposentadorias de servidores “ex-efetivados” da Lei 100 – Período 2007 – Agosto/2018
No período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 foram publicados 26.202 atos de aposentadoria
de servidores “ex-efetivados” da Lei 100, conforme tabela:

Tabela 48: Quantitativo de aposentadores de ex-efetivados – 2007 a agosto/2018
15

Carreira
ANALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ANALISTA EDUCACIONAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS
ASSISTENTE TÉCNICO
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
PROFESSOR
TOTAL

Aposentadorias publicadas
Total de cargos
%
22
0,01
49
0,19
15.383
58,71
835
3,19
956
3,65
8.955
34,18
26.202
100,00

Fonte: SISAP

Servidores “ex-efetivados” em afastamento preliminar à aposentadoria
Em agosto de 2018, havia 2.086 servidores em afastamento preliminar à aposentadoria, aguardando
a análise e publicação dos respectivos atos de aposentadoria. Releva destacar que esse é um
estoque de servidores que não se renova, tendo em vista que os processos foram protocolizados
até 31/12/2015, data limite do desligamento determinado pelo STF.
Número de servidores “ex-efetivados” desligados em 31/12/2015 que estavam designados em
agosto/2018:
A tabela a seguir demonstra, estratificada por carreira, o número de servidores “ex-efetivados” da
Lei 100 que mantinham vínculo com a SEE, mediante contrato de designação, em agosto de 2018:

15

Do total de nomeações, 11.776 foram publicadas até dezembro/2015 e 14.426 na atual gestão.
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Tabela 49: Quantitativo de ex-efetivados contratados por meio de designação em agosto/2018
Situação
Servidores efetivados constantes na
folha de pagamentos de dezembro
16
de 2015
Número de servidores efetivados
desligados em 31/12/2015 que
foram designados em 2018
% de servidores efetivados
desligados em dezembro de 2015
que estão designados em 2018

AEB

ANE

ASB

ATB

EEB

PEB

TOTAL

102

84

13.680

4.058

3.169

38.895

59.988

49

59

9.295

2.580

1.375

20.610

33.968

48%

70%

68%

64%

43%

53%

57%

Fonte: SISAP/SYSADP

Resumo da situação atual dos servidores efetivados pela Lei 100 em 5/11/2007
Em resumo, do total de servidores que foram efetivados pela Lei Complementar nº 100 em
novembro de 2007, temos:
•

24% estão aposentados;

•

2% estão aguardando publicação de ato de aposentadoria;

•

18% foram desligados (exonerações a pedido, falecimento, etc);

•

13% foram nomeados em concursos públicos (este número tende a crescer, tendo em vista
os concursos vigentes dos editais de 2014 e 2017);

•

16

43% em outras situações (designados, LTS restabelecidas, outros)

Quantitativos por CPF (pessoa), sendo 8.454 servidores com duas admissões em dezembro/2015.
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5. INFRAESTRUTURA
5.1

INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Considerando os dados do Sistema de Controle do Atendimento Escolar (SCAE) de 2017, em que
engenheiros dão um parecer sobre a condição de infraestrutura física das unidades de ensinos que
deve ser validado pelos diretores e inspetores, constata-se que 39% das unidades tem as condições
gerais do prédio boa, 45% regular e 15%, ruim, entre as 3.577 respostas válidas para o endereço
principal. Distribuição semelhante pode ser observada nas 361 respostas referentes aos prédios
anexos.
Tabela 50: Condição da infraestrutura predial das escolas estaduais em Minas Gerais em 2017
Condição geral do prédio

Anexo

Bom - necessidade de pequenos reparos
Regular - necessidade de manutenção corretiva
sem comprometimento ao funcionamento do
prédio
Ruim - Necessidade de intervenção para deixá-lo
em condições normais de funcionamento

109

30% 1.419

40% 1.528

191

53% 1.633

46% 1.824

17%

15%

Total Geral

361

61

Prédio Principal Total

525
3.577

586
3.938

Fonte: SEE/SCAE 2017

Com base no Censo Escolar de 2017 serão apresentados na sequência a existência ou não de alguns
espaços considerados pela literatura (ANDRADE & LAROS, 2007; BARBOSA & FERNANDES, 2001;
JESUS & LAROS, 2004; SOARES, CÉSAR & MAMBRINI, 2001; WILLMS & SOMERS, 2000) como
relevantes para o desempenho escolar.
Tabela 51: Existência ou inexistência dos espaços nas escolas estaduais em Minas Gerais em 2017
Espaços
Laboratório de informática

Não possui

Possui

400

11%

3.225

89%

Laboratório de ciências
Sala de recursos Multifuncionais para Atendimento
Educacional Especializado (AEE)

2.690

74%

935

26%

2.464

68%

1.161

32%

Quadra de esportes coberta ou descoberta

1.090

30%

2.535

70%

37

1%

3.588

99%

175

5%

3.450

95%

Cozinha
Biblioteca e/ou Sala de leitura
Fonte: INEP/Censo Escolar 2017

A cozinha e sala de leitura e/ou biblioteca está presente em praticamente todas as unidades
estaduais de ensino. Já os laboratórios de informática, essenciais para a inclusão digital das crianças
e jovens mineiros estão presentes em 89% das unidades de ensino. As 400 escolas que não
possuem laboratório de informática - concentradas nas SRE de Diamantina, Januária e Montes
Claros - não dispõem de infraestrutura que suporte a instalação dos equipamentos necessários ao
funcionamento do laboratório de informática ou mesmo não podem disponibilizar um espaço sem
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prejudicar o atendimento escolar. Os laboratórios de ciências, por sua vez, são menos presentes nas
escolas estaduais. As salas de recursos Multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado
(AEE) existem em 32% das unidades estaduais de ensino. Vale ressaltar que o AEE não está restrito
aos estudantes matriculados nas escolas com sala de recursos multifuncionais. Isto porque a política
de inclusão (inserção dos estudantes com deficiência em turmas regulares) adota o aproveitamento
dos equipamentos instalados no município para a oferta deste tipo de atendimento, independente
da rede de ensino à qual está vinculada e este tipo de equipamento não é pré-requisito para o
atendimento às crianças com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtorno global do
desenvolvimento.
Para além da estrutura do equipamento público devem ser apresentados, qualitativamente, os
indicadores educacionais e outros resultados obtidos pelos estudantes da rede estadual de Minas
Gerais. Espera-se com isso esclarecer os avanços e os desafios enfrentados pela Educação no
estado.
5.2 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Situação de funcionamento das salas de informática e estrutura de rede lógica e elétrica das
escolas
Por meio dos recursos financeiros liberados e atendimentos realizados pelos Núcleos de Tecnologia
Educacional, e considerando o estado de calamidade financeira que enfrenta o Estado, o que tem
dificultado a liberação de recursos, a seguir o quadro de funcionamento das salas de informática e
situação das rede lógica e elétrica das escolas no setor administrativo e sala de informática
Tabela 52: Situação de funcionamento das salas de informática
Situação de funcionamento

Quantidade

Apta para o uso

1.851

Apta para o uso, mas necessita de melhorias/manutenção nos equipamentos

1.216

Desativada, escola em reforma

58

Desativada, outros motivos

101

Equipamentos instalados de forma improvisada
No momento sem condições de uso
Total

1
162
3.390
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Tabela 53: Situação de funcionamento da rede lógica e elétrica/Administrativo da escola
Situação da rede lógica/elétrica administrativo escola
Necessita de melhorias e/ou ampliação

Quantidade
1.902

Necessita de uma rede lógica e/ou elétrica nova

437

Outros

32

Rede lógica/elétrica adequada

1.066

Total

3.437

Tabela 54: Situação de funcionamento da rede lógica e elétrica/Sala de informática
Situação rede lógica/elétrica sala de informática
Necessita de melhorias e/ou ampliação
Necessita de uma rede lógica e/ou elétrica nova
Outros

Quantidade
1.609
382
77

Rede lógica/elétrica adequada

1.218

Total

3.286
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5.3 OBRAS PREVISTAS EM TERMOS DE COMPROMISSO POR STATUS

Tabela 55: Total de obras por situação e ano de assinatura do Termo de Compromisso
SITUAÇÃO DA OBRA
CONCLUÍDA
EM EXECUÇÃO

ANO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25

75

385

220

941

143

54

4

8

78

90

40

13

21

2

252

4

164

499

365

86

13

1.131

1

249

LICITADA

2018

TOTAL DE
OBRAS

2010

1.847

EM PROCESSO LICITATÓRIO

2

3

9

119

83

32

PARALISADA

6

258

161

13

15

1

454

2

8

9

15

1

35
67

LICITAÇÃO DESERTA
LICITAÇÃO FRUSTRADA

1

5

11

25

23

2

NÃO LICITADA

1

2

22

573

1.150

136

160

2.044

Fonte: Monitoramento SA/SEE
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018
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Tabela 56: Total de obras concluídas por tipo:
TIPO DE OBRA

TOTAL DE OBRAS CONCLUÍDAS

REFORMA
AMPLIAÇÃO
QUADRA
ACESSIBILIDADE
TOTAL DE OBRAS

1.145
360
254
88
1.847

Fonte: Monitoramento SA/SEE
Elaboração ASSPLAN/SEE em 18/10/2018

5.4

OBRAS PREVISTAS – DEER

Tabela 57: Obras em andamento por tipo
Obras em Escolas – Em andamento
Construção
Reforma
Total

Nº Obras
3
3
6

Valor (R$)
14.093.693,88
9.579.894,04
23.673.587,92

Tabela 58: Obras paralisadas por tipo
Obras em Execução – Paralisadas
Construção
Reforma
Total

Nº Obras
1
3
4

Valor (R$)
15.918.684,58
1.441.773,16
17.360.457,74
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6. ESTUDOS REALIZADOS E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES

6.1 PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
O Plano Nacional de Educação - PNE, LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014, estabelece, no
artigo 8°, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, em consonância com o Plano
Nacional de Educação, elaborar seus respectivos planos no prazo de 01 (um) ano da publicação
dessa Lei. Assim, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a SEE/MG
realizou o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. O evento consistiu na realização de
consulta pública via internet e na realização de encontros regionais em 12 polos no Estado de Minas
Gerais. Equipes da SEE, da ALMG e das entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação
percorreram, entre fevereiro e junho de 2016, 12 cidades mineiras, culminando com uma Plenária
Final, em Belo Horizonte, realizada nos dias 15 a 17 de junho de 2016, na ALMG.
Após a etapa final, foram realizadas etapas de avaliação técnica das propostas levantadas, com
representantes de diversos setores ligados à educação, inclusive pela SEE/MG. Ponderou-se, por
parte do Poder Executivo, que, independente do conteúdo de diversas proposições feitas nos
encontros, as mesmas deveriam ser analisadas conforme escrita feita pela população, entendendo
ser a participação dos órgãos apenas de caráter técnico apreciativo, uma vez que aquele é um
espaço legal de participação e contribuição popular.
Desde então, o Projeto de Lei nº 2.882/2015, que aprova o Plano estadual de Educação de Minas
Gerais, está em tramitação na ALMG. O plano passou por comissões parlamentares e por discussão
em Plenário. Mas recebeu diversos destaques, estando pendente a votação dos mesmos para
ulterior sanção/veto e promulgação pelo Exmo. Governador eleito.
Somente os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro não aprovaram seus planos estaduais de
educação, estando em desacordo à Lei Federal nº13.005/2014 nesse tocante.
Cabe ressaltar também que a totalidade dos municípios mineiros já aprovou seus respectivos planos
municipais de educação. Isso porque o governo estadual, em parceria com o Ministério da Educação
(MEC) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), criou uma rede de assistência
técnica para auxiliar os municípios na elaboração/adequação dos Planos Municipais de Educação.
Na sequência, são sumarizadas as ações da referida Rede que ainda está em operação nos 26
Estados brasileiros e no Distrito Federal. O Projeto de Lei 2882/15, que aprova o Plano estadual de
Educação de Minas Gerais está em tramitação na ALMG. O plano já passou por comissões da ALMG
e por discussão em Plenário, sendo necessário a votação do mesmo, com as futuras alterações e
nova validação pelos parlamentares e, posteriormente, sansão do governador.
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Somente os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro não aprovaram seus planos estaduais. Cabe
ressaltar também que a quase totalidade dos municípios mineiros já aprovou seu plano municipal de
educação. Isso porque o governo estadual destacou equipe para auxiliar os municípios na
elaboração e tramitação dos Planos Municipais de Educação.
6.2 PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Para auxiliar os municípios na elaboração/adequação, implementação, monitoramento e avaliação
dos Planos Municipais de Educação (PME), foi criada uma rede de assistência técnica (Rede PME),
uma parceria entre Secretaria de Educação (SEE), Ministério da Educação (MEC) e União dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME).
Com imperioso respeito à autonomia municipal, os técnicos dessa Rede oferecem assessoramento
técnico às equipes locais, compartilhando a metodologia desenvolvida em âmbito nacional,
apresentando soluções e sanando dúvidas sobre esse trabalho.
Atualmente, todos os 853 municípios mineiros possuem PME aprovado na forma da lei. Desses, 828
(97%) aderiram a essa Rede. Em 2018, 76% dos municípios passaram por eventos de formação em
que foram mobilizados para definirem instâncias locais para organizarem o trabalho de
implementação, monitoramento e avaliação dos PME. Quase 70% deles têm agendas de trabalho
prontas, com ações concretas para colocar os planos em movimento.
As ações da Rede têm recebido destaque. No âmbito estadual, seus atores têm sido convidados,
sem custos, para realização de palestras junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, à UNDIME, à
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), e a associações locais de
municípios. Em diversas ocasiões, o TCE tem enfatizado que o acompanhamento das metas dos
PME será considerado na análise da prestação de contas anual dos prefeitos de Minas Gerais. E, no
final de 2017, o trabalho da Rede conquistou o 1º lugar na modalidade Inovação em Políticas
Públicas (categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso) do Prêmio Inova Minas 2017.
Além do assessoramento aos municípios, a Rede tem se marcado pelo desenvolvimento de soluções
para o alcance de seus objetivos. A gestão de suas informações e conteúdo é feita na nuvem, com
uso intensivo da internet e de ferramentas de comunicação a distância, o que propicia agilidade e
baixo custo de operação.
Pela atuação de destaque, a equipe de Minas Gerais foi convidada, em 2018, pelo MEC, para
Coordenar Grupo de Trabalho de âmbito nacional, com vistas à avaliação e proposição de melhorias
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nas ferramentas de trabalho da Rede, em especial, os Relatórios Técnicos e as Fichas de
Monitoramento e Avaliação utilizadas pelos municípios.
Nesse contexto, desde 2017, está diagnosticada necessidade de institucionalização da Rede PME
na estrutura do Governo de Minas Gerais, o que garantiria perenidade a suas ações que visam o
acompanhamento dos PME e do PEE que, como sabido, têm vigência de dez anos. Contudo,
referida institucionalização não pôde ser concretizada. Um passo nesse sentido foi dado, por
exemplo, pela inclusão de programa para contemplar suas atividades na revisão 2018 do PPAG
2015-2019. Mas ainda há um caminho a ser traçado nessa direção.
Também há propostas de aprimoramento do trabalho, como: o uso da Plataforma Moodle para
integrar, em ambiente EAD, os técnicos da Rede e dos Municípios mineiros; e o fornecimento de
indicadores educacionais para monitoramento dos PME do Estado.
A referência para as ações da Rede encontra-se no Portal PNE em Movimento (pne.mec.gov.br).
Além disso, a Rede PME consta no Catálogo de Serviços do Governo de Minas Gerais para os
Municípios bem como no Portal mg.gov onde podem ser obtidos os canais de comunicação com a
sua Coordenação Estadual.
6.3 SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA
Conforme determina a Constituição Federal (Art.211), a União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Até o presente
momento, a ausência de um efetivo Sistema Nacional de Educação configura a forma fragmentada e
desarticulada do projeto educacional ainda vigente no País.
Em Minas Gerais, o funcionamento do Conselho Estadual de Educação, dos Conselhos de
Alimentação Escolar e de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, a elaboração
participativa do Currículo Básico Comum, do Sistema Mineiro de Equidade e Avaliação da Educação
Pública, do Fórum Estadual Permanente de Educação, dentre outros, têm contribuído para dar uma
direção mais consistente e articulada ao atendimento educacional no estado. Mas, ainda,
enfrentamos desafios: a fragmentação das ações entre Estado e municípios, gerando sobreposições
e dificuldades no investimento público; a ampliação das taxas de atendimento da Educação Infantil,
do Ensino Médio, da Educação Integral, da Educação de Jovens e Adultos; a redução do
analfabetismo e das desigualdades educacionais e a intervenção nos fatores que fragilizam a
qualidade da oferta educativa e da aprendizagem dos estudantes.
Nesse sentido, Minas Gerais iniciou em 2018 a discussão da consolidação do Sistema Estadual de
Educação com o desenho do Sistema Integrado de Educação Pública de Minas Gerais – (SIEP-MG),
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em consonância com o Plano Nacional de Educação. Foram realizados estudos pela equipe da
Secretaria de Estado de Educação e o assunto foi incluído na pauta da Conferência Estadual de
Educação, ocorrida em maio de 2018, através de seu Eixo IX.
O objetivo principal da implementação do SIEP-MG é assegurar o compartilhamento de diretrizes e
responsabilidades entre Estado e municípios e coordenar processo estadual de avaliação da
qualidade educacional das instituições de educação básica, públicas e privadas, e do desempenho de
seus estudantes, reconhecendo e valorizando as especificidades regionais e locais
A seguir, de forma resumida, serão apresentados os principais entendimentos e avanços que já
foram realizados pela equipe técnica da SEE/MG no sentido de desenhar a implementação do SIEPMG.
Em um primeiro ponto, cabe delimitar as diretrizes gerais que devem pautar a organização do
Sistema Integrado de Educação Pública:
I - Cooperação – fortalecimento do regime de colaboração na sua forma vertical (União,
Estados, e Municípios);
II - Territorialização - fortalecimento do regime de colaboração na sua forma horizontal,
essencialmente entre os entes federados do mesmo nível, no caso dos municípios;
III - Qualidade – melhoria dos indicadores educacionais de todos os municípios,
igualitariamente;
IV - Equidade – igualdade de oportunidades a todos e consequente redução das
desigualdades educacionais;
V - Participação – participação da sociedade civil na gestão e no controle social das políticas
públicas;
VI - Transparência – divulgação ampla das ações e dos resultados, de forma a organizar a
política distributiva dos recursos públicos.
Para a implementação do SIEP-MG, tem-se 3 pilares imprescindíveis para o sucesso da proposta,
quais sejam:
1. Revisão e aumento do percentual destinado ao Critério Educação na Lei nº 18.030/2019
(Lei Robin Hood)
2. Integração Regional da Política Educacional
3. Institucionalização da Avaliação da Qualidade Educacional
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Esses pilares, por sua vez, podem ser detalhados em iniciativas conforme esquematizado a seguir:

Para cada uma das 7 iniciativas acima apresentadas, de forma resumida, tem-se as seguintes
considerações para a implementação das propostas:
- Indicador de Qualidade Educacional: A revisão do Critério Educação na Lei Robin Hood terá como
principal objetivo o incentivo à melhoria da qualidade educacional, que será possibilitado com o
aumento significativo do percentual destinado a este critério, no montante total a ser distribuído
aos municípios mineiros. A proposta inicial é de que o indicador seja composto das seguintes
dimensões: infraestrutura, qualificação profissional e desempenho escolar. A ideia é que ele
considere o resultado educacional agregado das escolas do município nas avaliações externas, bem
como as condições da oferta nas unidades de ensino.
Para a construção desse indicador, foi contratada, em parceria com a Secretaria de Estado de
Fazenda, a consultoria do CEDEPLAR/UFMG. A previsão é que o desenho final do indicador seja
apresentado à SEE até dezembro de 2018.
A proposta da SEEMG é de que, além do indicador acima referido, seja previsto na revisão da Lei a
possibilidade de existência de subcritério de natureza variável, nos anos em que, conforme Decreto
Estadual, a Secretaria de Estado de Educação desejar fomentar programas ou projetos específicos e
temporários a serem adotados pelos municípios.
- Incentivo à Municipalização dos Anos Iniciais: Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional estabelecer distintamente a educação infantil como exclusividade dos municípios, o ensino
médio como dos Estados e o superior da União, o ensino fundamental é a única etapa da educação
básica que tem responsabilidade compartilhada entre Estados e Municípios. Apesar dessa ausência
de delimitação legal quanto à responsabilidade pela oferta do ensino fundamental, usualmente, no
Brasil, tem-se adotado a atribuição aos municípios quanto à oferta dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental) e aos Estados quanto à oferta dos Anos Finais (6º ao 9º ano). Apesar disso, o
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Estado de Minais Gerais, diferentemente de outros estados da Federação, atualmente ainda é
responsável por parcela expressiva da oferta dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. No ano de
2017, de acordo com dados do Censo Escolar, Minais Gerais respondia por 31,94% das matrículas
de Anos Iniciais na Rede Pública, o que, em termos absolutos, correspondia a 384.115 matrículas,
dispersas em 1655 unidades de ensino estaduais localizadas em 478 municípios mineiros.
A SEEMG acredita que para o sucesso na implementação do SIEP-MG, faz-se necessário avançar no
processo de municipalização dos Anos Iniciais de Ensino e, para isso, o Estado precisa prover aos
municípios recursos para abarcar os custos adicionais decorrentes da municipalização. Nesse
sentido, entende-se que esse financiamento poderia se dar através da ampliação do percentual
destinado ao critério Educação na Lei nº 18.030/2019 (Lei Robin Hood).
Sob coordenação da Assessoria de Planejamento da SEEMG (ASSPLAN), foram realizados estudos a
fim de estimar o custo necessário para financiar as 384.115 matrículas de anos iniciais ainda sob
responsabilidade estadual. Tais estudos estão disponíveis para consulta e seus resultados, em
termos gerais, estimaram um custo aluno anual por matrícula de anos iniciais na ordem de R$
5.186,29. Esse valor foi obtido através da média salarial praticada pelos municípios para os
profissionais de Ensino Superior atuando nesta etapa de ensino somada ao valor médio gasto
atualmente pelo Estado com a manutenção e custeio para as escolas que ofertam exclusivamente
os Anos Iniciais.
Considerando-se que os municípios, ao aderirem ao processo de municipalização passarão a receber
o valor do FUNDEB referente às matriculas assumidas, caberia ao Estado a tentativa de cobrir a
diferença entre o custo aluno estimado e o valor que será recebido via FUNBEB, o que gira em
torno de R$ 2.350,00/aluno. Para que esse custo seja coberto através da alteração do critério
Educação na Lei Robin Hood, o percentual destinado a esse critério precisará passar, no mínimo,
para aproximadamente 11% do total do ICMS distribuído aos municípios mineiros.
A de se considerar, todavia, a intenção em incentivar a ampliação da Qualidade Educacional através
da instituição do indicador detalhado no item anterior. Além disso, faz-se necessário remunerar
também os municípios que já são responsáveis pela totalidade da oferta dos anos iniciais na rede
pública em sua circunscrição. Dito isso, estima-se que deveria ser destinado ao Critério Educação
percentual superior aos 11% para poder abarcar os 853 municípios e atuar no incentivo à melhoria
da Qualidade Educacional. Como parâmetro, sugere-se que seja considerado o exemplo do Estado
do Ceará, que conseguiu grandes avanços na área educacional através da destinação de 18% dos
recursos do ICMS distribuído aos municípios mineiros para o critério educacional.
No estágio atual do estudo que está sendo conduzido pela ASSPLAN, estão sendo estimadas
formulas de cálculo e possibilidade de composição do Critério Educacional de modo que sejam
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financiados os custos da municipalização e, ao mesmo tempo e dentro do possível, seja minimizado
o número de municípios que passariam a ter destinada parcela do ICMS inferior ao que recebem
atualmente. Uma das alternativas que está sendo estudada é a existência de um único indicador, o
Indicador de Qualidade Educacional, submetido a ponderações diversificadas relacionadas ao
processo de municipalização dos anos iniciais.
Cabe ressaltar, para concretização do processo de municipalização, outras iniciativas precisarão ser
implementadas no tocante as questões envolvendo pessoal e a infraestrutura atual das escolas
estaduais que ofertam os Anos Iniciais. Precisará ser estudada a forma de aproveitamento dos
profissionais, seja através de adjudicação aos municípios, seja no direcionamento a outras escolas da
rede estadual. Além disso, a cessão dos imóveis estaduais e outros aspectos operacionais, bem
como a própria questão envolvendo o pessoal, muito provavelmente demandarão alteração legal
para efetivação da proposta. Para essa proposta de alteração legal, a ASSPLAN também já realizou
estudo, de modo que há uma proposta preliminar de projeto de lei que poderá ser considerada caso
a próxima gestão decida prosseguir o processo de municipalização.
Por fim, para operacionalização do processo de municipalização dos anos iniciais junto aos
municípios, deverão ser detalhados em instrumento próprio celebrado entre Estado e municípios, a
forma como se dará o repasse referente ao FUNDEB das matrículas assumidas pelos municípios no
ano corrente, bem como outros detalhes operacionais indispensáveis para a concretização do
processo, como, por exemplo, a cessão de imóveis e dos bens móveis e equipamentos.
- Criação de 47 Câmaras Regionais de Avaliação da Educação Básica: Para a efetivação da
Integração Regional da Política Educacional é prevista a composição de 47 Câmaras Regionais de
Avaliação da Educação Básica. Tais Câmaras devem ser compostas por representantes das
Superintendências Regionais de Ensino, dos municípios, da sociedade civil, dos estudantes e de
notório saber.
As Câmaras Regionais de Avaliação da Educação Básica serão responsáveis pela apreciação bianual
da oferta das instituições de educação básica com base em pareceres, elaborados pelas
Superintendências Regionais de Ensino, compostos pelas dimensões: infraestrutura, qualificação
profissional e desempenho escolar. Da apreciação poderá resultar proposição de plano de ação ou
outras medidas cabíveis para garantia das condições mínimas em termos de atendimento,
infraestrutura e qualidade de ensino. Também caberá às Câmaras a normatização e diretrizes para a
Política Educacional Regional, em consonância com o Conselho Estadual de Educação, bem como o
subsídio e acompanhamento do processo de avaliação do Indicador de Qualidade Educacional.
- SRE como Órgão Estratégico da Política Educacional Regional: Ainda como parte do eixo de
Integração, as Superintendências Regionais de Ensino devem ser tomadas como órgãos estratégicos
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para o desenvolvimento da política educacional regional. Para tanto, elas serão responsáveis pela
elaboração e execução de Plano Regional de Desenvolvimento da Educação, com vistas ao
fortalecimento das políticas educacionais regionais, a partir da valorização e reconhecimento das
especificidades locais, favorecendo o processo de ensino aprendizagem de qualidade.
Adicionalmente, tem-se proposta a criação de Núcleo de Formação dos Profissionais da Educação
nas Regionais, com intuito de melhorar a qualidade da educação mineira, a partir dos indicadores de
qualidade e dos resultados das avaliações. Por fim, caberá às SRE a elaboração de pareceres
periódicos a serem apresentados às Câmaras Regionais de Educação a partir de métricas e
indicadores de monitoramento da qualidade da oferta educacional junto às escolas públicas
municipais, estaduais e privadas.
- Criação de Programa de Cooperação Estado-Município para a Qualidade Educacional: No que diz
respeito à Institucionalização da Avaliação da Qualidade Educacional, a criação de um programa de
cooperação estado-municípios é sugerida basilar a essa institucionalização. Através desse programa
de cooperação podem ser promovidas formações de professores e gestores escolares das redes
municipais de ensino, apoiada a implementação do Currículo de Minas Gerais, compartilhadas as
metodologias e sistemas de gestão educacional, como SIMADE e Diário Escolar Digital, e viabilizada
a execução compartilhada de programas e projetos na área educacional.
- Sistema de Avaliação e Gestão da Qualidade Educacional: O Sistema de Avaliação e Gestão da
Qualidade Educacional, que faz parte do processo de institucionalização do SIEP, prediz a
universalização de sistemática única de avaliação de desempenho dos estudantes das escolas
públicas e privadas no Estado de Minas Gerais. O compartilhamento de ferramentas e sistemas
educacionais de avaliação (banco de itens, avaliação diagnóstica e devolutivas), assim como a análise
dos resultados das avaliações externas de forma compartilhada e em nível territorial serão basilares
para a efetivação da universalização da sistemática de avaliação.
- Apoio aos municípios com baixo desempenho e premiação aos melhores: O último item que
compõe a Institucionalização da Avaliação da Qualidade Educacional é o apoio aos municípios com
baixo desempenho e premiação aos que obtiverem melhor desempenho. Baseado em programa
implantado no Estado do Ceará, intitulado “Escola Nota Dez”, e que obteve resultados expressivos,
o objetivo da iniciativa é valorizar o trabalho das escolas e estimular a melhoria do desempenho,
assim como induzir a cooperação entre escolas por meio de relações de colaboração e troca de
experiências.
A ideia é que as escolas públicas que obtiverem os melhores resultados no Índice de Qualidade
Educacional receberão auxílio, por aluno, mediante elaboração de plano de aplicação de recursos e
celebração de termo de cooperação técnico pedagógico com uma escola que obteve desempenho
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mais baixo no estado. O auxílio será recebido em duas parcelas – primeira de 75% do total e
segunda, 25%. As escolas apoiadas também receberão um auxílio por aluno, na metade do valor da
premiada, em duas parcelas de 50%. Para as duas escolas receberem a segunda parcela dos
recursos é necessário que seja feita a prestação de contas e que a premiada mantenha ou eleve o
seu desempenho e a apoiada melhore o seu desempenho.
6.4 A EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS E O PROJETO PPP DAS ESCOLAS ESTADUAIS

O Projeto da PPP das Escolas Estaduais tem como objeto a concessão administrativa para a
execução das obras de implantação e da prestação de serviços não-pedagógicos de operação e
manutenção para unidades de ensino da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de 30
(trinta) anos.
Conforme é mencionado no PMDI 2016-2027, a alocação dos recursos educacionais de maneira
equitativa é uma das condições necessárias para que alunos residentes em regiões, bairros e escolas
com poucos recursos, tenham as condições de partida, permanência e obtenção de resultados
satisfatórios na escola. A distribuição dos insumos escolares (infraestrutura, equipamentos e corpo
docente) no Estado é regressiva, o que faz com que grupos mais pobres e vulneráveis dentre os
alunos tendem a frequentar escolas de qualidade inferior e a contar com professores com formação
mais limitada e menos adequada às disciplinas.
Nesse sentido, foram definidos como estratégias prioritárias para a educação no estado, dentre
outros:
Garantir as condições necessárias para o acesso e a permanência das crianças e jovens na rede
pública de ensino, ampliando o atendimento da Educação Integral e Profissional;
Ampliar e melhorar a infraestrutura física e tecnológica das escolas para promover padrões
adequados de funcionamento, incluindo acessibilidade;
Ampliar os espaços de aprendizagem e vivências socioculturais a partir da institucionalização das
ações intersetoriais e fomento de parcerias para a ampliação do atendimento em Educação Integral,
priorizando regiões de vulnerabilidade social.
Com a finalidade de garantir o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino
fundamental e ensino médio, por meio do provimento adequado de infraestrutura física e
operacional (obras, mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e custeio das unidades de
ensino) e desenvolver ações de planejamento do atendimento escolar, o Programa Escolas
Sustentáveis (211, do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2016-2019) procura
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assegurar às escolas estaduais infraestrutura física e tecnológica adequadas ao desenvolvimento do
ensino e às necessidades de suas comunidades escolares.
Portanto, com o objetivo de materializar o programa em ações concretas, em outubro de 2015, a
Secretaria de Estado de Educação – SEE consultou o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
BDMG para averiguar a possibilidade de se realizar uma parceria público-privada para implantação,
operação e manutenção de infraestrutura de conjunto de unidades de ensino, nos mais variados
portes.
O Projeto de PPP então foi elaborado, visando atender às estratégias prioritárias para a educação,
garantindo a implantação, operação e manutenção de 128 (cento e vinte oito) unidades de ensino,
por 30 anos, em todos os Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais.
A PPP das Escolas Estaduais, como foi estruturada, apesar de incluir apenas a prestação de serviços
não-pedagógicos, faz com que o objeto se relacione diretamente com o direito universal de acesso à
educação e à política pública sob responsabilidade do estado. A modelagem do projeto enfrentou o
desafio de construir uma proposta de integração harmônica entre os serviços prestados pela(s)
futura(s) concessionária(s) e o trabalho realizado pelos servidores públicos de carreira, de modo que
a direção das escolas e professores pudessem focar seus esforços no aprimoramento pedagógico
ofertado aos alunos e que o parceiro privado tivesse todas as condições de manter e operar,
concomitantemente, a infraestrutura que possibilita tal aprendizado.
A organização do escopo do projeto foi desafiada pelas típicas características do estado de Minas
Gerais, em especial a elevada extensão territorial e as diferentes características socioeconômicas.
Assim, o modelo logístico foi elaborado considerando-se a necessidade de atender localidades
distantes umas das outras, a definição de cidades polos para os lotes e a mensuração do
quantitativo de pessoal envolvido para cada uma das operações. Além disso, essa construção
precisou ser afinada com as diferentes necessidades de aparelhos públicos de educação e suas
características, preliminarmente mapeados pela Secretaria de Estado responsável.
Todos os estudos de viabilidades estão prontos e, atualmente, aguarda-se a regulamentação da Lei
22.606, de 20/07/2017, que criou os fundos estaduais de incentivo e de financiamento de
investimento, garantidores das Parcerias-Público Privadas.
Contudo, a PPP das Escolas Estaduais aguardará a deliberação da nova gestão.
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