09/04/2021

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=76fd440576&attid=0.1&permmsgid=msg-f:169653225135…

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Timbre

Secretaria de Estado de Educação
Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Gestão Educacional

Memorando.SEE/DIEM - GESTÃO.nº 7/2021
Belo Horizonte, 07 de abril de 2021.
Aos(Às) Sr(as).:
Superintendentes (as) Regionais de Ensino
Superintendências Regionais de Ensino
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)

Assunto: Convocação às duplas gestoras das escolas, Diretores Escolares e Especialistas da Educação Básica (EEB),
referência do Jovem de Futuro para Webinário: 3º Seminário de Gestão Educacional do Ensino Médio: aprendizagem e
equidade.

Referência: [Processo nº 1260.01.0028202/2021-75]

Prezados(as) Superintendentes,

A SEE/MG convoca a dupla gestora das escolas, os Diretores Escolares e os EEB, referências do Jovem de Futuro para o
3º Seminário de Gestão Educacional do Ensino Médio: aprendizagem e equidade, a realizar-se no dia 14 de abril de 2021,
das 9h30 às 11h, no canal no YouTube do Instituto Unibanco ( https://www.youtube.com/watch?v=oum-YunqIqA)

Os objetivos do Webinário são:

Mobilizar os profissionais para a implementação da estratégia Jovem de Futuro em suas escolas e fortalecer suas
práticas de gestão com foco na equidade e aprendizagem de todos os estudantes mineiros;
Proporcionar que os participantes reconheçam a potência da gestão como vetor de transformação da educação e
garantia do direito à aprendizagem.

Solicitamos aos(às) Superintendentes fomentar a participação, convocando os profissionais mencionados para o
Webinário.
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Colocamo-nos à disposição para outras informações no e-mail coordenacao.gestaoeducacional@educacao.mg.gov.br.

Juntos e juntas implementamos esta importante ação estratégica de fortalecimento do Ensino Médio, fortalecendo nossas
equipes para os desafios que enfrentamos e enfrentaremos na rede neste momento delicado de pandemia.

Atenciosamente,

Geniana Guimarães Faria
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas
Subsecretário de Articulação Educacional
Documento assinado eletronicamente por Geniana Guimaraes Faria, Subsecretário(a), em 07/04/2021, às 18:41,

logotipo conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira Icassa Roj, Subsecretário, em 08/04/2021, às
logotipo 09:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=

QRCode documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 27792150 e o código CRC
Assinatura 3941683D.
Referência: Processo nº 1260.01.0028202/2021-75
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