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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Timbre

Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Memorando.SEE/SB.nº 88/2021
Belo Horizonte, 04 de março de 2021.
Para: Educadores da Rede Estadual de Ensino
Assunto: Início do ano letivo. Boas vindas!
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1260.01.0020170/2021-47].

Prezados (as) educadores (as),

Após o ano letivo mais desafiador que já vivenciamos, um novo ciclo se inicia. O ano letivo de 2021 será de
aprimoramento das atividades remotas, de organização das escolas para o ensino híbrido, mas sobretudo de
continuidade das ações de melhoria na qualidade do ensino, com enfoque na redução das desigualdades
educacionais, na mitigação do abandono e evasão escolar e no aumento da aprendizagem dos estudantes.
No ano de 2020 enfrentamos o desafio de organizar nossa rede de ensino para possibilitar que nossos estudantes
mantivessem o vínculo com a escola e permanecessem ativos no processo de ensino aprendizagem. Não foi
fácil! Mas, conseguimos garantir a continuidade dos estudos por meio dos Planos de Estudos Tutorados, das
teleaulas transmitidas pelo Se Liga na Educação, da disponibilização do aplicativo Conexão Escola e dados
móveis de navegação gratuita. Garantimos ainda que as especificidades dos estudantes matriculados em
modalidades especiais de ensino fossem respeitadas e as devidas adaptações realizadas. Com os esforços
empreendidos pelas SRE e Escolas Estaduais foi possível tornar realidade todo o planejamento da SEE.
Trabalhamos para todos e para cada um!
Para 2021 é preciso mantermos nosso engajamento, tendo como único foco a melhoria do ensino em Minas
Gerais. Para tanto, aprimoramos nosso Regime de Especial de Atividades Não Presenciais, para sanar os
desafios que o isolamento social ainda nos impõe, mas, também olhamos para frente, lançando novas ações para
o fortalecimento das aprendizagens. Neste ano retomaremos as ações do reforço escolar, por meio de aulas
extras de língua portuguesa e matemática para os estudantes do 6º e do 9º ano do ensino fundamental e de todos
os anos de escolaridade do ensino médio. Nós trabalharemos também com o foco em uma escola acolhedora,
que promova vínculos e o sentimento de pertencimento junto aos estudantes. É possível ainda destacar a EJA
Novos Rumos que já está promovendo um conjunto de ações que irá dar a essa modalidade a devida atenção que
necessita.
Nós caminharemos a despeito de todas as adversidades, conquistando a elevação dos indicadores de qualidade
de ensino, garantindo os direitos de aprendizagem, acesso e permanência dos estudantes mineiros. Para essa
conquista, contamos mais uma vez com cada um de vocês!
Que tenhamos um ano melhor e com saúde!
Atenciosamente,
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Geniana Guimarães Faria
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica
Documento assinado eletronicamente por Geniana Guimaraes Faria, Subsecretário(a), em 04/03/2021, às
14:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
logotipo
julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/

QRCode controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
Assinatura veriﬁcador 26301980 e o código CRC 7E01C744.
Referência: Processo nº 1260.01.0020170/2021-47
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