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APRESENTAÇÃO

Uma rede com mais de 2 milhões de estudantes, 3.625 escolas e cerca de
230 mil trabalhadores. Os desafios da gestão de uma rede tão grande e complexa não são poucos. Somados à conjuntura econômica e política que afetou sobremaneira os projetos implementados, a tarefa se tornou ainda mais
árdua. Entretanto, o saldo nesses quase quatro anos de gestão é positivo.
Após quase uma década de achatamento salarial e desvalorização do trabalho, os servidores da Educação obtiveram conquistas significativas na
carreira e na remuneração, alcançando um patamar considerado mínimo
em um serviço público que tem o dever de oferecer educação de qualidade
aos seus cidadãos.
Do ponto de vista pedagógico, o investimento na redução das desigualdades educacionais, a valorização da diversidade, o fortalecimento de políticas de inclusão, especialmente voltadas aos povos do campo, indígenas
e quilombolas; os esforços para melhoria da aprendizagem e a busca por
oferecer alternativas concretas para os adolescentes e jovens no ensino
médio, ainda hoje um gargalo em todo país, foram algumas das ações de
destaque desta gestão que se encerra em dezembro.
Para mostrar um pouco do que foi feito, a Secretaria de Educação apresenta este Resumo “Programas e Ações da Educação em Minas Gerais – 2015
e 2018”, a partir dos textos que foram produzidos pelas equipes das Subsecretarias da SEE e da Assessoria de Comunicação Social durante esse
período. A opção foi mostrar os Programas e Ações tais quais aparecem no
Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), que também é a referência de organização da informação no site da Secretaria (www.educacao.mg.
gov.br). Intercaladas aos textos explicativos, aparecem na edição matérias
produzidas ao longo da gestão, como recortes da política implantada.
Claro está que esta publicação não dá conta do mundo de experiências,
ações, vivências e riquezas que foram esses quatro anos, na gestão central,
nas 47 Superintendências Regionais de Ensino, escolas e demais unidades
vinculadas à rede. Ela vale como registro para o aprimoramento de ações
futuras que avancem na garantia de educação de qualidade a todos.

Assessoria de Comunicação Social
Secretaria de Estado da Educação
Dezembro/2018
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VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

A

valorização dos trabalhadores da Educação foi uma marca da
gestão da Educação no período de 2015 a 2018. Para o Governo de Minas Gerais, esta valorização é uma das bases para
se aprimorar as políticas educacionais e promover a qualidade da
educação de nossas crianças e adolescentes.
Com diálogo e transparência, foi possível fechar um acordo histórico
com os trabalhadores da Educação, em maio de 2015, que garantiu o
pagamento do Piso Salarial Profissional para os professores, estendido
às demais carreiras da Educação, com a extinção do antigo regime de
subsídio. Parte do acordo foi transformado na Lei nº 21.710/2015.
O acordo representou um divisor de águas na relação entre a categoria e o executivo estadual. Após uma luta legítima de mais de 12
anos, os trabalhadores da Educação conquistaram um patamar de
remuneração digno.
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PROVIMENTO EFETIVO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Valorização dos trabalhadores é destaque na gestão
da Educação

Remuneração para todas as carreiras teve aumento inédito de 46,75%
O cumprimento dos pontos do acordo firmado com os profissionais da educação em
maio de 2015 foi um dos destaques ao longo dos quatro anos de gestão. Com o acordo
histórico, o Estado conseguiu elevar em 46,75% a remuneração dos profissionais da
Educação. Com os reajustes, o salário inicial do Professor de Educação Básica, por
exemplo, passou de R$ 1.455,33 (dez/2014) para R$ 2.135,64 (dezembro/2018), para
uma carga horária de 24 horas semanais. Os ganhos atingiram inclusive os aposentados.
Além disso, houve mudanças na forma de remuneração dos diretores, o que implicou em
um aumento na remuneração de 92%.

O acordo, que posteriormente foi transformado na Lei nº 21.710/2015, visava o
pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional para os professores, a extinção do
regime de subsídio e o descongelamento das carreiras, com isonomia de tratamento para
todas as carreiras da Educação e entre servidores ativos e aposentados, entre outras
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medidas de valorização do trabalhador que geram impactos positivos na qualidade da
Educação ofertada na rede.
Outra ação prevista no acordo foi a realização de concurso público para a Educação. Este
concurso foi homologado em junho de 2018 e ofertou 16 mil vagas para Professor de
Educação Básica, de 12 disciplinas que compõem o currículo básico dos anos finais do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e 700 para Especialista em Educação Básica.
No total, foram aprovados 38.126 candidatos. Realizado em prazo recorde (o edital foi
publicado em 28 de dezembro de 2017), o certame ofertou vagas para todas as todas as
47 Superintendências Regionais de Ensino e contemplou 848 municípios mineiros.

Nomeações
O Governo de Minas Gerais alcançou uma marca inédita nesta gestão. Ao longo de quatro anos, foram nomeados 60 mil profissionais novos servidores para atuarem na rede
estadual de ensino. O número alcançado é para ser comemorado. No início da gestão, em
2015, apenas 27,5% dos servidores eram efetivos e os demais se dividiam entre ex-efetivados (32,10%) e designados (40,45%). Atualmente, o índice de efetivos está em 53%
do total de servidores.

Nomeações atingiram a marca histórica de 60 mil novos servidores em 4 anos
Do total de nomeados nestes quatro anos, mais de 58 mil profissionais atuam diretamente
nos processo de ensino, aprendizagem, organização e coordenação pedagógica das escolas.
Desde 2015, foram realizados cinco concursos públicos. Os certamos contemplaram todas as carreiras da Educação, exceto os Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs).

Adicional de Valorização
Outro ponto de impacto na remuneração do trabalhador da educação foi o pagamento
do Adicional de Valorização da Educação Básica. Ao longo de 2017, foram publicadas
listagens com nomes de 41.060 servidores com direito ao beneficio, que é atribuído
mensalmente e que corresponde a 5% do vencimento básico do servidor, a cada cinco
anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.
Além disso, foram concedidas 41.517 promoções e 57.994 progressões nas carreiras dos
servidores da educação. A medida, voltada aos efetivos, está entre os itens do acordo firmado em 2015. As promoções na Educação estavam congeladas por força da Lei 19.837/2011.
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Sistema on-line garante mais transparência e
rapidez ao processo de designação
Ferramenta de atribuição de vagas vem se aprimorando desde sua implantação, em 2016
A designação é uma forma de preencher interinamente os cargos para garantir o funcionamento das escolas estaduais, conforme o artigo 10 da Lei 10254/1990. O processo é
essencial na preparação da rede pública para o início do ano letivo.
De forma inédita, no final de 2016, a SEE deu início ao processo on-line para designar
profissionais para atuarem na rede estadual de ensino. As vagas disponíveis foram para
os cargos de Analista de Educação Básica (AEB), Analista Educacional/Inspetor Escolar
(ANE/IE), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Especialista em Educação Básica
(EEB) e Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma. Na modalidade virtual,
foram destinadas cerca de 25 mil vagas.
A designação na modalidade on-line visa promover um processo seletivo com mais segurança, impessoalidade e transparência e com absoluta observância das regras, para
que ocupem as vagas os profissionais melhor classificados para elas. Para participar da
designação on-line, o candidato que já se inscreveu previamente, deve acessar o site do
processo e participar da atribuição de vagas, que é feita a partir da sua classificação na
etapa de inscrição.
Os Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs) e os professores regentes aula ainda
participam do processo de designação presencial.
Em 2017, o sistema de inscrições registrou 631.491 cadastros de candidatos interessados em concorrer a uma vaga de designação na rede estadual de ensino em 2018. Durante o período de inscrições, o sistema recebeu um total de 1.354.237 inscrições, uma
média de duas por candidato. Cada pessoa poderia se inscrever para até três cargos e
localidades distintos. Já para 2019, o sistema registrou 437.704 cadastros, com 963.301
inscrições, uma média de 2,2 inscrições por candidato.
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REDUÇÃO DO PASSIVO DE APOSENTADORIAS
DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

Ao longo dos quatro anos de gestão, foram publicados 41.303 atos de aposentadoria de
servidores da SEE, sendo 26.877 de efetivos e 14.426 de ex-efetivados que tinham o
direito à aposentadoria.
Um grupo de trabalho composto de servidores da Secretaria de Estado de Educação (SEE)
e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) constitui força tarefa para
tornar mais ágeis os procedimentos ligados à aposentadoria dos servidores da Educação.
O objetivo do grupo é reduzir passivo de aposentadoria herdado em gestões anteriores.
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Escola de Formação oferece estrutura e tecnologias para o
desenvolvimento profissional
Cursos acontecem nas modalidades presencial, semipresencial e a distância
A Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores da Secretaria
de Estado de Educação (SEE) vem trabalhando para oferecer aos educadores da rede
estadual de ensino cada vez mais ferramentas e conhecimentos para auxiliar na prática
em sala de aula.
A Escola dispõe de estrutura física e recursos tecnológicos necessários para que
aconteçam formações em modalidade presencial, semipresencial e a distância. No
campus Gameleira, em Belo Horizonte, são oferecidos equipamentos culturais como o
Museu da Escola Professora Ana Maria Casassanta Peixoto, o Laboratório de Ciências
Naturais Professor Leopoldo Cathoud e a Biblioteca Professore Bartolomeu Campos
de Queiróz - espaços de formação abertos à visitação de escolas, pesquisadores e da
comunidade em geral - além de um auditório com capacidade para 100 pessoas e salas
de aula para desenvolvimento de cursos e oficinas.

As ações, materiais e ferramentas digitais que organizam a política de formação da
SEE/MG estão reunidos no Portal da Escola de Formação. Nesse portal, a comunidade
educativa é remetida à Escola Interativa, ao Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA/
moodle e à TV WEB. Cada um desses recursos virtuais tem possibilidades interativas
diferentes, que os caracterizam e definem sua aplicabilidade.
A Escola Interativa é plataforma que reúne recursos e objetos digitais de aprendizagem
(ODAs) que são categorizados e permitem buscas por componentes curriculares, por
etapas, anos de escolaridade ou modalidades de ensino. Estes recursos apoiam professores
e alunos no processo de ensino e aprendizagem. A plataforma é interativa, permitindo
não só a consulta, mas também a colaboração dos usuários, que podem compartilhar
ODAs e/ou planos de aula, aumentando gradativamente o repositório virtual.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utiliza a plataforma moodle para estruturação
dos cursos on-line, empregando diferentes mídias (textos, vídeos, podcasts, animações
etc.) para disseminação dos conteúdos de formação e dispõe de ferramentas específicas
que permitem avaliar e acompanhar o desempenho dos cursistas e ainda promover a
interação entre alunos, tutores e professores dos cursos ofertados, através de recursos
como fóruns, chats, webconferências e outros.

PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS •

11

A TV Web dispõe de um estúdio onde são gravados vídeos em diferentes formatos
(videoaulas, entrevistas, falas institucionais) que agregam à estrutura dos cursos,
tornando-os mais atrativos.
A Escola de Formação não produz, sozinha, todos os conteúdos formativos. As formações
são planejadas e organizadas a partir das demandas da rede, em parceria com as áreas
e setores internos da SEE ou com parceiros externos, como as Instituições de Ensino
Superior (IES) e outros órgãos educativos.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR
Em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag),
foi ofertado para servidores da rede estadual de ensino o curso Saúde
Vocal do Professor. Gratuito, o curso foi ofertado na modalidade a distância.
A partir da iniciativa, a SEE pretendeu que o participante atuasse de
forma preventiva, evitando hábitos e atitudes que contribuam para o
adoecimento vocal. O curso foi estruturado em três módulos, totalizando
20 horas. O módulo 1 foi composto pelo conteúdo - Introdução Conceito
e produção vocal. No módulo 2, o participante conheceu os principais
sinais de distúrbios da voz e, no módulo 3, o tema foi a Saúde Vocal.
Todo o material foi elaborado pela equipe de fonoaudiólogas da Seplag.
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ESCOLAS SUSTENTÁVEIS

A

rede estadual de Minas Gerais conta com 3.625 unidades escolares
em todo o Estado, além de cerca de 800 segundos-endereços, 12
Conservatórios de Músicas, 109 Centros Estaduais de Educação
Continuada (Cesecs) e 26 escolas especiais exclusivas.
Ao assumir em 2015, a gestão da Secretaria de Estado de Educação se
deparou com um cenário nada animador com à relação à infraestrutura dos
prédios escolares, no qual apenas 26% deles se encontravam em condições
adequadas de funcionamento. Muitas obras se encontravam paralisadas e
várias demandas por construção de prédios novos, esquecidas.
Com recursos escassos devido à crise econômica e financeira, o Governo
precisou fazer escolhas. Para isso, buscou ouvir as comunidades dos 17
territórios de Desenvolvimento em que o Estado passou a ser dividido,
por meio de fóruns regionais que debateu as prioridades em cada área,
inclusive a Educação; e a planejar junto às 47 Superintendências Regionais
de Ensino as obras prioritárias de reforma e construção.
Além disso, os programas de manutenção e custeio, alimentação escolar,
transporte e conectividade foram priorizados, apesar de toda a dificuldade
financeira, a fim de garantir o funcionamento das escolas e a regularidade
do atendimento aos mais de 2 milhões de estudantes matriculados na rede.
PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS •
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GESTÃO DA INFRAESTRUTURA
Governo de Minas Gerais concluiu 1.856 obras em 1.463
escolas desde 2015
Entre as obras entregues, estão demandas antigas de comunidades do interior do Estado

Garantir boas condições das estruturas das escolas estaduais de Minas Gerais para viabilizar
a frequência e a segurança dos estudantes em salas de aula é um dos compromissos
do Governo de Minas Gerais, que em mais de três anos concluiu 1.856 obras, entre
construções novas e reformas, que totalizam R$ 352.205.183,58 em investimentos.
Essas obras abrangeram 1.463 escolas distribuídas em mais de 460 municípios mineiros.
Para isso, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais estabeleceu prioridades,
tendo em vista as dificuldades financeiras que o Estado herdou de gestões passadas e do
grande número de prédios escolares com problemas na infraestrutura.
Entre as várias reformas significativas está a da Escola Estadual Ana Salles, em Juiz de
Fora, concluída em junho deste ano: os alunos saíram de um ambiente insalubre de um
container, onde funcionava a escola, e passaram para salas de aula arejadas e espaçosas,
construídas exatamente para possibilitar processos de ensino e aprendizagem de maneira
mais adequada e saudável. A primeira etapa da obra teve investimento de R$ 544.808,12.
A realidade é a mesma para alunos e educadores de escolas como a Francisco Cândido
Xavier, em Uberaba, e a Escola Estadual de Liberdade, na comunidade de Lajinha,
em Teófilo Otoni. As duas, antes de receberem o investimento do Governo de Minas
Gerais, desenvolviam suas atividades escolares em cima de uma loja de conveniência
de um posto de combustível, às margens de uma rodovia, e em um motel desativado,
respectivamente.
O atual prédio da José Cândido Xavier conta com dois pavimentos e 16 salas de aula para
atender 700 estudantes. Em funcionamento, a unidade dispõe de biblioteca, quadras de
esportes com vestiários, laboratórios de informática, física e química, com os últimos
arremates de instalação de equipamentos eletrônicos e mobiliários. Foram investidos na
obra R$ 3.924.000,37.
Já a nova sede da Escola Estadual de Liberdade conta com dois prédios paralelos,
interligados por bloco de escada e rampa, 12 salas de aulas, área para recreio coberta,
biblioteca, sala de línguas, de informática e demais dependências. Há também uma
quadra poliesportiva com arquibancada coberta e área reservada para cadeirantes.
Na construção do novo prédio, foram investidos pelo Governo de Minas Gerais R$
4.169.676,90.
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Retomada de obras
Estas e outras obras são o reflexo das iniciativas do Governo de Minas Gerais em função
do cenário desfavorável encontrado na Educação em 2015: das escolas estaduais de
todo o Estado, apenas 26% estavam em condições adequadas de funcionamento. Além
disso, anteriormente a 2015, muitas obras foram autorizadas por meio da assinatura de
termos de compromisso, mas os recursos não foram repassados para as caixas escolares.
Entre as escolas que tiveram obras interrompidas está aquela que funcionou como o
primeiro grupo escolar de Belo Horizonte: a Escola Estadual Barão do Rio Branco. O
processo de reforma e restauração do prédio tombado teve início em janeiro de 2013 e
inúmeras paralisações. O que foi planejado para ser concluído em julho de 2015 só foi
entregue em março de 2018, após o pagamento de parcelas atrasadas da gestão anterior
e da retomada de obras. O investimento total foi de R$ 8.557.985,48.
Além da Barão do Rio Branco, as escolas estaduais Pandiá Calógeras e Barão de Macaúbas
também fazem parte do conjunto de escolas tradicionais de Belo Horizonte que tiveram
suas obras retomadas e concluídas nesta gestão, com investimentos de R$ 9,87 milhões
e R$ 6 milhões, respectivamente.
Uma das mais conhecidas escolas estaduais de Belo Horizonte e até de Minas Gerais
também entra nesta lista: o Colégio Estadual Central, cujas obras na primeira etapa foram
entregues pelo governador Fernando Pimentel em junho de 2016. Foram investidos
nesta reforma R$ 12,7 milhões.
No Território de Desenvolvimento Zona da Mata, umas das escolas cuja reforma é tida
como prioridade é a da Escola Estadual Delfim Moreira, que tem como sede principal um
histórico prédio no centro da cidade de Juiz de Fora. A licitação para sua restauração foi
autorizada em junho de 2018.

PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS •
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CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS
MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS
Educação investe em novas tecnologias e equipamentos para
otimizar trabalho nas escolas e aprimorar processos educacionais
Desde 2015, foram destinados mais de R$ 127 milhões para a aquisição de mais de 41 mil
equipamentos de informática
A informatização e modernização de processos realizados pela Secretaria de Estado de
Educação também marcaram a gestão. Além disso, em 2017, foi criada uma ferramenta
para melhorar os processos educacionais e otimizar o trabalho dos profissionais que
atuam nas escolas estaduais. O Diário Escolar Digital (DED) foi criado para facilitar o dia
a dia do professor e permitir uma gestão mais qualificada das informações.
O DED conta com espaços dedicados ao lançamento da frequência dos estudantes; às
aulas que foram dadas, ao conteúdo trabalhado em sala de aula e, também, ao processo
avaliativo e pedagógico. Quando concluído, o Diário Escolar Digital permitirá outras
funcionalidades, como a integração da escola com a família, a comunicação entre
secretaria escolar, diretoria e educadores de forma rápida, por meio da parte ‘lembretes’
existente no Diário.
Os profissionais da educação contam ainda com o Sistema de Registro de Situações de
Violência. Implantado em 2018, a ferramenta é uma das ações previstas no Programa
de Convivência Democrática e tem como objetivo obter informações referentes às
violências que ocorrem dentro das escolas, identificar quais são mais frequentes e traçar
um mapa das situações de violências. A partir dos dados inseridos no Sistema, é possível
gerar relatórios e fazer um mapeamento que apresente os tipos de violência, motivações,
órgão acionado e turno. Também é possível verificar os tipos de envolvidos (vítimas,
praticantes), sexo, cor/raça, idade, cargo.
O Sistema é acessado por senha e cada escola tem acesso exclusivo aos seus dados.
As Superintendências Regionais de Ensino têm acesso aos dados das escolas de sua
jurisdição e a equipe da Coordenação de Educação em Direitos Humanos e Cidadania
tem acesso aos dados de todas as escolas da rede estadual.
Além dessas ações, a Subsecretaria de Informações e Tecnologias Educacionais investiu
na transformação do Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade) em um sistema
de gestão da Educação em Minas Gerais.

Educaçao Especial
A SEE destinou também, em 2017, novos equipamentos e recursos tecnológicos para
centros de referência em Educação Especial nas áreas de deficiência visual, surdez e
deficiência intelectual. Esses equipamentos são utilizados em atividades de capacitação
e para a produção de livros e materiais acessíveis pelas equipes de trabalho das unidades,
investimento importante do Governo de Minas Gerais no desenvolvimento da educação
inclusiva do estado.
Minas Gerais possui doze centros de referência em Educação Especial mantidos pela
SEE nas áreas da deficiência visual, surdez e deficiência intelectual. Foram destinados
projetores, impressoras, computadores e notebooks. Os computadores e notebooks
possuem softwares e conteúdos tais como Mecdaisy, Dosvox, Braile fácil, Monet, NVDA,
recursos de acessibilidade, conteúdos educacionais, segurança da informação, livros
audiovisuais e diversos softwares educacionais.

Investimento em aprendizagem
Além das adequações e reformas da rede física, o Governo de Minas Gerais também investiu
em infraestrutura para potencializar o aprendizado dos alunos e modernizar o trabalho
dos profissionais da rede estadual de ensino. Desde 2015, a Secretaria de Estado de
Educação destinou mais de R$ 127 milhões na aquisição de mais de 41 mil equipamentos
de informática para todas as 3.625 escolas estaduais e 47 Superintendências Regionais
de Ensino (SREs).

16

• PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS

Ao todo, foram adquiridos 33.237 computadores, 4 mil projetores multimídia e
3.800 impressoras para escolas de todas as regiões do Estado. Além disso, foi feito o
investimento em infraestrutura de rede lógica e elétrica para o funcionamento adequado
desses equipamentos. Até junho de 2017, 96,6% das escolas estaduais de Minas Gerais
tinham acesso à internet. Já os laboratórios de informática estão presentes em 3.000
escolas (88% do total). Esses espaços podem ser utilizados durante as aulas de todas
as disciplinas como uma forma de diversificar e modernizar. Os equipamentos foram
destinados também às escolas do campo, indigenas e quilombolas.
A Secretaria também lançou o Guia Participativo de Segurança e Informação nas Escolas
Estaduais. A publicação on-line, produzida por equipe da SEE, tem por objetivo fornecer
informações e orientar os jovens, educadores e cidadãos em geral sobre o ambiente
da Internet, o uso consciente das redes sociais, os direitos e os deveres em relação à
tecnologia e à informação, entre outros pontos. O guia pode ser consultado no site da
Secretaria (www.educacao.mg.gov.br).
Todos esses investimentos demonstram a preocupação da SEE com sustentabilidade e
economia, ja que a tecnologia permite diminuição de consumo de papel e maior rapidez
e agilidade nos processos.
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
Investimentos na aquisição de alimentos da agricultura familiar
e contratação de nutricionistas aprimoram alimentação escolar

Novos e melhores cardápios e capacitação dos profissionais que lidam com a merenda
de cada dia são as prioridades da Secretaria de Estado de Educação, por meio da
Superintendência de Infraestrutura Escolar, para fomentar as políticas de alimentação
escolar na rede estadual. A partir de um intenso trabalho para garantir nas escolas
o cumprimento das diretrizes do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
estabelecido pela legislação federal, a SEE obteve importantes conquistas: a contratação
de 54 nutricionistas, uma para cada Superintendência Regional de Ensino (SRE) e sete
para o órgão central da SEE, a capacitação de mais de três mil diretores, vice-diretores e
equipes administrativas e de mais 12 mil cantineiras, que representam 30% dos Auxiliares
de Serviço da Educação Básica (ASBs) em Minas Gerais.
Em 2017 e 2018, foram realizadas visitas a escolas estaduais para acompanhar as equipes
que lidam direta ou indiretamente com a merenda escolar. Este acompanhamento
é fundamental para mapear as realidades, dificuldades e as especificidades de cada
território no que diz respeito à alimentação escolar. As visitas permitem fazer um
levantamento que abrange as dúvidas das cantineiras em relação às orientações e
exigências da legislação, os procedimentos de higiene adotados, a preferência ou não
por produtos da agricultura familiar, o respeito à validade dos alimentos, a gestão do
desperdício, entre vários outros processos que são importantes para fazer uma análise de
como tem funcionado a alimentação escolar no Estado como um todo.
Além disso, por meio das visitas técnicas destes profissionais, foi possível esquematizar,
por exemplo, os alimentos regionais que as escolas têm mais facilidade de adquirir, os
ingredientes que eles realmente utilizam e os que têm vontade de utilizar, as preparações
que os alunos mais gostam, enfim, todas as informações valiosas para que conseguir
elaborar um cardápio nutritivo, de acordo com as normas exigidas por lei e que agradem
os alunos e promova a saúde e o bem estar.

Sementes Presentes
Para fomentar a aquisição de produtos da agricultura familiar, como prevê a legislação, a
Secretaria de Educação lançou editais de compra coletiva como parte do Projeto Sementes
Presentes. Este projeto integra a Estratégia Novos Encontros - de Enfrentamento da
Pobreza no Campo - coordenada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
(Sedese), com participação das secretarias de Educação (SEE), de Planejamento e Gestão
(Seplag), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-
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MG), e parceria com as secretarias de Desenvolvimento Agrário (Seda) e de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Seapa). O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) também apoio a iniciativa.
Dentre outras ações, o projeto organiza e qualifica os pequenos produtores familiares,
por meio da Emater, para que eles possam vender sua produção para as escolas - cujos
diretores, por sua vez, são capacitados para comprar os alimentos por meio de editais
coletivos.
No Dia D do projeto, que aconteceu em 28 de março de 2018, foram lançados editais
coletivos para 27 municípios, com valor total de quase R$ 3 milhões. No total, até o final
do ano, estão sendo investidos R$ 8 milhões em aquisição de alimentos, para 759 escolas
em 159 municípios mineiros.

TRANSPORTE ESCOLAR
Viabilizar o transporte escolar para garantir a frequência dos alunos da
rede pública em sala de aula também é prioridade do Governo de Minas
Gerais desde o início desta gestão. Até junho de 2018, foram entregues
1.841 ônibus escolares a municípios mineiros, com um investimento
total de mais de R$ 400 milhões.
A entrega mais recente aconteceu em agosto, em Sete Lagoas, no
Território de Desenvolvimento Metropolitano, onde foram entregues
455 ônibus escolares a 328 municípios de diversas regiões do Estado.
Cerca de 188 mil estudantes de escolas públicas moradores de zonas
rurais serão beneficiados com os veículos.
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A

EDUCAÇÃO INTEGRAL
E INTEGRADA

Educação Integral e Integrada parte da concepção de uma educação
libertadora, que garanta a formação humana e o desenvolvimento
integral dos estudantes, ou seja, que considera todas as dimensões
do ser – cognitiva, emocional, social, cultural, intelectual e física.
Essa concepção pautou a ação da Secretaria de Estado de Educação desde
o início da gestão. A partir de 2015, o atendimento em Educação Integral
em Minas Gerais vem se fortalecendo e ampliando seu leque de atividades,
não se restringindo apenas a extensão da jornada escolar. Desde 2015, o
número de estudantes atendidos nessa iniciativa cresceu 50%, chegando
em 2018 a mais de 140 mil.
A publicação do Decreto 47.227, em agosto de 2017, marca a institucionalização da Política de Educação Integral e Integrada em Minas Gerais e
garante a implantação gradativa na rede pública de ensino do Estado.
As ações de Educação Integral promovidas pela SEE englobam Educação para
a Cidadania, Educação Ambiental e Agroecologia, Memória e História das Comunidades Tradicionais, Cultura e Artes; Esporte e Lazer; Pesquisa e Inovação
Tecnológica e Ações de Promoção ao Desenvolvimento das Aprendizagens.
Dentre os vários projetos de destaque, estão as Escolas Polos de Educação
Múltipla, Escola vai ao Museu, “Jovens Urbanos”, “Diálogos Abertos com a
Capital”, o Programa Meu Primeiro Negócio, Educação Fiscal, Educação do
Trânsito, Saúde nas Escolas (Campanhas de Combate ao Aedes), o PlugMinas e os Conservatórios de Música.
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EDUCAÇÃO INTEGRAL E POLEMS
Mais de 140 mil estudantes são atendidos na Educação
Integral em Minas Gerais
No Ensino Médio, 93 escolas Polem atendem mais de 13 mil estudantes com formação em
tempo integral
As ações de Educação Integral buscam implementar formação em diversas áreas – como
esporte, artes plásticas, dança, música, teatro e informática – que complementem o
conhecimento tradicional acessado pelo estudantes, por meio da ampliação da jornada
escolar. Neste sentido, o território e a comunidade escolar são importantes atores.
Em todo o Estado, 2187 escolas estaduais desenvolvem ações da Educação Integral,
atendendo cerca de 140 mil estudantes. Estas ações atingem o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio.

Em 2017, após um acúmulo de quase dois anos de debates e experiências, foi publicado
o Decreto 47.227, que garante a implantação gradativa da Educação Integral e Integrada
na rede pública de ensino do Estado.
A grande novidade em 2017 e 2018 foi a implantação da Educação Integral também para
o Ensino Médio, em 79 escolas estaduais, que compõem as Escolas Polo de Educação
Múltipla (Polem).
O objetivo das ações é possibilitar a formação integral de crianças, jovens e adolescentes,
ampliar a oferta de saberes, incluir os campos das artes, cultura, esporte, lazer,
mobilizando-os para melhoria do desempenho escolar, fortalecer a Rede de Educação
Profissional, garantir a proteção social e a formação para a cidadania e reduzir a evasão.
A Educação Integral e Integrada na educação básica busca assegurar jornada escolar
igual ou superior a 7 horas diárias (ou 35 semanais), durante o período letivo e vem ao
encontro das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) .
O decreto reconhece e valoriza a diversidade das populações do campo, quilombola,
indígena e em situação de itinerância, estimula a gestão democrática, o protagonismo
estudantil e a articulação entre a educação básica e superior.
A Secretaria de Estado de Educação iniciou, também em 2015, parceria com outros
espaços educativos e implantou 8 polos de educação integral para o ensino fundamental,

PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS •

21

a fim de ampliar e diversificar as atividades da Educação Integral e Integrada em Minas
Gerais. Outros 7 estão sendo implementados.

POLEM
As Escolas Polos de Educação Múltipla (Polem) fazem parte das estratégias da Política
de Educação Integral e Integrada e se caracterizam pelas múltiplas ações, projetos,
programas ofertados, como educação profissional, educação integral e integrada, inclusão
de estudantes com deficiência, apoio à iniciação científica e ações para desenvolvimento
de aprendizagens e reconhecimento da diversidade.

No início de 2017, 58 instituições da rede estadual de ensino funcionavam como esses
Polos em todos os 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais, com atendimento
a cerca de 7 mil estudantes. Em 2018, já são 93 Escolas Polem, sendo 79 delas com
a oferta de Educação Integral e Integrada para o Ensino Médio. O número de alunos
atendidos passou para 13.600.
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Para o inicio das atividades do Ensino Medio Integral, a Escolas Polem receberam obras de
infraestrutura e kits de cozinha, utensílios e refeitórios, além de kits multimídia, mobiliário,
esportivo e de conectividade. Os profissionais também recebem capacitação específica.
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PlugMinas, espaço para formação cultural da juventude
O PlugMinas - Centro de Formação e Experimentação Digital é um projeto da Secretaria
de Estado de Educação direcionado aos jovens que estudam ou se formaram na rede
pública de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte ou Região Metropolitana.
Tem como objetivo construir novas formas de promoção da cidadania juvenil, com base
no protagonismo das juventudes e em ações educativas inovadoras, atuando em diálogo
com o jovem na criação de oportunidades educacionais e de inclusão produtiva, bem
como de aprendizagens significativas nos campos da arte, da cultura, das tecnologias
digitais e da mobilização social, buscando sinergia com agentes institucionais da esfera e
grupos da iniciativa privada e sociedade civil organizada.

O grande espaço no bairro Horto, em Belo Horizonte, possui cinco núcleos com suas
respectivas unidades dirigidas por parceiros que seguem as diretrizes do PlugMinas. São
eles: Senac MG, com o Núcleo de Criação e Design (NCD); Sebrae-MG, com o Núcleo
de Empreendedorismo Juvenil (NEJ); Associação Imagem Comunitária, com o Núcleo das
Juventudes; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SEDECTES/MG), com o Núcleo UAITEC e Secretaria de Estado de Educação
(SEE) com o Núcleo Valores de Minas/CICALT.
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Conservatórios de Música

Minas Gerais é o único Estado do Brasil que conta com escolas de música na rede pública
de ensino: são 12 Conservatórios Estaduais de Música mantidos pela Secretaria de
Estado de Educação. Com o objetivo de atender a diversas regiões, o Estado conta com
escolas nas cidades de Araguari, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro,
em São João del Rei, Juiz de Fora, Leopoldina e Visconde do Rio Banco, cidades da Zona
da Mata, em Montes Claros, no Norte de Minas, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e
em Pouso Alegre e Varginha, cidades do Sul do Estado. Todos os Conservatórios, juntos,
atendem cerca de 100 mil pessoas por ano, e, por meio de seus projetos, atividades e
ações, fazem com que a música permeie cada vez mais o currículo das escolas estaduais
e faça parte da formação de crianças e jovens.
Em abril de 2018, a Secretaria de Estado de Educação adquiriu kits com instrumentos
musicais para todos os Conservatórios Estaduais de Música da rede estadual de ensino.
Cada Conservatório está recebendo um total de 236 instrumentos de corda, sopro,
percussão, teclas, e, dentre os 34 tipos que fazem parte do conjunto, estão violinos,
violoncelos, violões e violas; guitarras e contrabaixos; pianos, órgãos e acordeons, flautas,
saxofones, clarinetes e oboés e baterias completas, pandeiros e atabaques. Também
estão inclusos equipamentos eletrônicos como caixas de som e microfones.
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DESTAQUE
Projeto “Diálogos Abertos com a Capital” reúne cerca de três
mil alunos da Educação Integral e Integrada na capital mineira
Os estudantes são de 62 escolas estaduais do interior de Minas Gerais que participam da
Educação Integral e Integrada
Artes, literatura e história são apenas algumas das disciplinas que uma visita ao Cemitério
do Bonfim, em Belo Horizonte, pode abordar. Inaugurado em 08 de fevereiro de 1897,
o local é fonte de pesquisa de vários profissionais, e foi um dos pontos turísticos de
Belo Horizonte escolhidos pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) para ser visitado
por cerca de três mil alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio de escolas estaduais do
interior de Minas Gerais que participam da Educação Integral e Integrada.
A vinda dos estudantes à capital mineira faz parte do “Diálogos Abertos com a Capital”,
iniciativa que visa propiciar experiências múltiplas na perspectiva da Educação Integral. As
ações do projeto serão realizadas entre os dias 03 e 07 de setembro. Além do Cemitério
do Bonfim, os estudantes visitarão o Parque Municipal, Parque das Mangabeiras,
Inhotim, Museus do Circuito Liberdade, Filarmônica, Fundação Zoobotânica, Plugminas
e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais ( FAPEMIG).

Lucas dos Anjos Castro é aluno do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor
Botelho Reis, em Leopoldina. O Cemitério foi o primeiro ponto turístico da cidade visitado
por ele. “Estou muito empolgado de estar aqui. Pesquisei na internet sobre o Cemitério
e estou achando a coisa mais linda. Ele é bem grande e tem esculturas belíssimas. Estou
muito feliz e aprendendo muito. Quando conhecemos lugares novos, o aprendizado é
maior”, afirma.
Para o aluno do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Botelho Reis, em
Leopoldina, Thiago dos Santos, a experiência está sendo enriquecedora. “Está sendo uma
experiência inovadora. Nunca tinha vindo a Belo Horizonte. Quando cheguei aqui, fiquei
surpreendido. É muita história”, destaca.
Herick Antônio da Costa é estudante do 1º Escola Estadual Doutor João Batista Hermeto,
no município de Lavras. Ele e sua turma tiveram a oportunidade de assistir ao Concerto
Didático da Filarmônica e conta como foi. “Foi incrível. Minha primeira vez e foi muito
emocionante. Eles falam pra gente fechar os olhos e usar a imaginação e aquilo se encaixa
tão bem. A história que toca na música é incrível”.
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Os estudantes representam 62 escolas estaduais do interior de Minas Gerais e vieram
acompanhados de 260 professores. Terezila Barra Silva de Oliveira é professora de Língua
Portuguesa e Literatura da Estadual Professor Botelho Reis, em Leopoldina. Segundo ela,
antes de viajar para Belo Horizonte, os alunos da escola tiveram que pesquisar sobre os
pontos que seriam visitados. Após as visitas, eles deverão apresentar o que viram para
seus colegas. “Selecionamos entre os alunos que deverão fazer pesquisas e repassar para
os colegas que não tiveram a oportunidade de vir. Cada lugar visitado tem um grupo de
alunos responsáveis. Vai ser uma oportunidade de grande aprendizado, principalmente
para nós que somos da Zona da Mata. Sei que esta ação vai trazer um grande aprendizado,
social e culturalmente. É uma oportunidade de ter aula de história, por exemplo, em
outro ambiente”.

Para a professora, o “Diálogos Abertos com a Capital” também é uma oportunidade de
ela enriquecer seu currículo. “Pra mim está sendo muito bom. É uma oportunidade de
mostrar para os alunos algo que eles só viam nos livros e pra mim está sendo importante.
Acho que todos os professores que estão aqui hoje estão muito felizes. Além disso, essa
ação vai deixar meu currículo mais rico”.
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ENSINO FUNDAMENTAL
No Ensino Fundamental, iniciativas auxiliam no desenvolvimento
de alunos com defasagem na aprendizagem
Acompanhamento Pedagógico Diferenciado e Telessala já atenderam juntos mais de 70
mil estudantes
Para promover a melhoria na vida escolar dos alunos e permitir que eles consigam
concluir o Ensino Fundamental, dois projetos são o carro-chefe da Secretaria de Estado
de Educação: o Acompanhamento Pedagógico Diferenciado (APD) e o Elevação da
Escolaridade – Método Telessala.
O Acompanhamento Pedagógico Diferenciado (APD) foi implementado em 2016 e visa ao
avanço da aprendizagem daqueles estudantes do 4º ao 9º ano que não estejam alfabetizados
ou que tenham dificuldades com leitura, escrita e conceitos básicos de matemática. A
intenção é que eles sejam monitorados por profissionais especializados para que consigam
acompanhar normalmente as aulas e não se sintam excluídos por não apresentarem o
mesmo ritmo dos demais colegas.
As aulas do APD são realizadas por um professor designado, com formação pedagógica e
experiência em alfabetização. Ele é orientado para trabalhar na especificidade do programa.
A Secretaria encaminha para as escolas orientações para que seja feito um trabalho
diferenciado, observando as necessidades específicas de cada estudante. Além disso, as
Superintendências Regionais de Ensino (SREs) realizam capacitações com os educadores.

Atualmente, cerca de 17 mil estudantes são contemplados pela iniciativa em um total de
522 escolas estaduais em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). As
unidades escolares que oferecem o APD foram escolhidas, entre outros pontos, pelos
resultados obtidos em avaliações externas, como Programa de Avaliação da Alfabetização
(Proalfa) e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb). Cada
escola tem total autonomia para elaborar seus projetos e definir como será o APD ao
longo do ano e pode contar com o apoio das SREs para a implementação.

Elevação de Escolaridade: Metodologia

Lançado também em 2016 pela Secretaria de Estado de Educação em parceria com a
Fundação Roberto Marinho, o projeto “Elevação de Escolaridade – Método Telessala”
visa a correção do fluxo escolar dos estudantes com pelo menos dois anos de distorção
idade/ano de escolaridade, prioritariamente com idade entre 15 e 17 anos, matriculados
no Ensino Fundamental e que saibam ler e escrever. Há possibilidade de alunos até os
20 anos serem atendidos pelo projeto caso, por exemplo, no município em que vivem
não haja a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Um dos principais conceitos
do projeto é promover o aprendizado por meio do protagonismo juvenil e despertar no
estudante o interesse e a vontade de permanecer na escola.
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Com uma metodologia diferenciada, o projeto tem como foco a unidocência. Os alunos
que atendem aos requisitos estipulados são agrupados em turmas específicas e contam
com um professor responsável por trabalhar todos os conteúdos. De maneira geral, as
atividades são desenvolvidas com a sala organizada em círculo colocando professor e
alunos em um mesmo patamar, com o objetivo de contribuir para a construção do senso
de coletividade, despertar nos alunos seu protagonismo e fazer com que eles se sintam
mais valorizados durante o processo de aprendizagem.
O projeto é dividido em três módulos e cada um trabalha um eixo temático. No módulo
I, os alunos estudam “O ser humano e sua expressão”, com foco nos componentes
curriculares: Língua Portuguesa, Ciências e Educação Física. No módulo II, o eixo “O
ser humano interagindo com o espaço” trabalha prioritariamente os componentes
curriculares: Geografia, Matemática e Ensino Religioso. Já no módulo III é trabalhado
o eixo “O ser humano em ação e sua participação social”, no qual são enfatizados os
componentes curriculares: História, Língua Estrangeira Moderna Inglês e Arte. A cada
módulo, os componentes curriculares são abordados a partir de teleaulas que duram em
média 15 minutos e são contextualizados seguindo atividades orais, escritas, de leitura e
práticas, coletivas e individuais, adequadas às dúvidas surgidas em sala de aula.
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 dos professores mediante a transferência da Metodologia Telessala.
Além disso, 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.
Até novembro de 2018, o projeto contemplou 54.868 estudantes, além de 1.360 gestores
escolares formados na metodologia Telessala, 1.667 professores qualificados para execução
da metodologia Telessala e 193 especialistas capacitados para acompanhamento do projeto.

ENSINO FUNDAMENTAL
Segundo dados do Censo Escolar 2017, estão matriculados no Ensino
Fundamental da rede estadual de Minas Gerais 1.099.619 estudantes em 3.218
escolas estaduais do total de 3.625 unidades escolares em todo o Estado.
A Superintendência de Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental
elabora, coordena e orienta as ações promovidas pela Diretoria de Ensino
Fundamental e pela Diretoria de Apoio à Educação Infantil, contemplando
a implementação das diretrizes político-pedagógicas, a adequação e
enriquecimento dos currículos, a elaboração de material didático-pedagógico,
a aplicação de metodologias adequadas às necessidades das etapas de
ensino que lhe competem, o desenvolvimento de ações que promovam a
ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, incentivando
o desenvolvimento literário, científico e cultural dos estudantes. A atuação da
Superintendência e das suas Diretorias se estrutura ainda em torno do apoio
aos municípios, seja no planejamento e desenvolvimento da educação infantil,
seja na articulação com vistas ao desenvolvimento do ensino fundamental.
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DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL
Ano a ano, Jogos Escolares de Minas Gerais movimentam milhares
de estudantes- atletas de escolas públicas e privadas
Só em 2018, foram 35 mil estudantes e 835 municípios inscritos, um recorde na história dos Jogos.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais trabalha pelo Esporte Educacional
por meio de duas principais iniciativas: os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e o
projeto Potências Esportivas Escolares.

Os JEMG são considerados uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva
escolar e a construção da cidadania dos jovens alunos-atletas da rede estadual de Minas
Gerais de forma educativa e democrática. A coordenação é feita pela SEE em parceria
com a Secretaria de Estado de Esportes. As Superintendências Regionais de Ensino são
responsáveis pelo apoio logístico aos municípios participantes dos jogos, além de auxiliar
na organização da competição em todo o estado. Os jogos acontecem em quatro etapas,
em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos, e Módulo II, de 15 a 17 anos.
O JEMG 2018 estabeleceu o novo recorde de municípios inscritos: 835 cidades que se
garantiram na competição. A marca ultrapassou o recorde anterior de 830 inscritos em
2017.  Neste ano a competição contou com a participação de 35 mil alunos-atletas de
12 a 17 anos de cerca de 2 mil escolas públicas e privadas de todo o estado. Abrangendo
98% dos municípios mineiros, o JEMG se reafirma como a maior competição escolar do país.
Podem participar dos jogos estudantes de escolas públicas e particulares. E, anualmente,
cerca de seis mil alunos-atletas participam da etapa estadual da competição. As
modalidades disponíveis no são atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha,
ciclismo, futsal, futebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica artística,
ginástica rítmica (feminino), ginástica de trampolim, goalball, handebol, judô, judô PCD,
luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, rugby, skate, tênis de mesa, tênis de mesa
PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, nos
naipes masculino e feminino. As modalidades de rugby e skate acontecem em caráter de
demonstração.
Já o Potências Esportivas Escolares contempla 96 escolas estaduais mineiras e tem
o objetivo de incentivar as práticas esportivas por meio da consolidação de centros de
referências de diversas modalidades na rede de ensino do Estado. O programa propõe
uma maior observação do desenvolvimento esportivo do aluno, no sentido de identificar
as habilidades e dificuldades e propor um treinamento que potencialize suas capacidades
e o ajude a encarar seus desafios. Para isso, essa formação é voltada para que o professor
tenha um novo olhar tanto para os seus métodos de ensino quanto para o aluno em si. Sua
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implementação teve início em abril de 2018 com a formação profissional de professores de
Educação Física da rede estadual em três dias de imersão em atividades teóricas e práticas
dentro da Escola de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Todas as escolas participantes do Potências Esportivas Escolares recebem materiais
esportivos específicos da modalidade selecionada e o professor de Educação Física
tem 6 horas-aula para fazer o treinamento esportivo com os estudantes que quiserem
praticar a modalidade no contraturno. Ao todo, são desenvolvidas 13 modalidades:
atletismo, badminton, basquete, futsal, ginástica de trampolim, handebol, judô, natação,
paradesporto (bocha), peteca, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO

A Secretaria de Estado de Educação, por meio da equipe Bibliotecas Escolares Mineiras
(BEM), fez um levantamento para conhecer a situação das bibliotecas escolares das
escolas estaduais, os trabalhos desenvolvidos nesses espaços, seus acervos e as
demandas das unidades. Esse diagnóstico serve de orientação para as ações que vem
sendo desenvolvidas pelo programa BEM, que buscam o fomento das bibliotecas como
um espaço de aprendizado e de leitura. O programa inclui também investimentos na rede
física e no aumento do acervo nas escolas que já têm uma biblioteca e a criação desse
espaço nas unidades que ainda não o possuem.

Feira de Livros
Somente ao longo do ano de 2017, a Secretaria levou 28.040 estudantes e 2.339 professores
da rede estadual a eventos literários em diversas regiões do Estado e distribuiu valeslivros para incentivar o hábito de leitura e democratizar o acesso à literatura. Entre eles,
o Encontro Literário do Cerrado (Elicer), em Uberlândia; a Feira do Livro de Itabirito, a
Festa Literária de Divinópolis (FLID) e a Festa Literária de Sabará.
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDUÇÃO
DAS DESIGUALDADES
Educação inaugura nova concepção de avaliação com base na
equidade e na redução das desigualdades
Escolas passam a utilizar “Itinerários Avaliativos”, metodologia que permite a cada escola
avaliar o desempenho dos estudantes e traçar Planos de Ação para superar os desafios

A Secretaria de Estado de Educação inaugurou em 2015 uma nova concepção de
avaliação dos estudantes e das escolas, pautada no compromisso com a promoção da
equidade e com a redução das desigualdades educacionais. A proposta implementada
visa promover uma mudança de cultura na avaliação, que leve as comunidades escolares a
discutirem suas próprias potencialidades, sem provocar disputas competitivas de ranking.
E implantar um novo paradigma que estimule a cultura de participação, de contribuição
dos resultados de forma que cada escola compreenda sua realidade, entenda como está
inserida em seu contexto social e que, a partir da sua realidade, busque alternativas de
melhoria da aprendizagem.
Assim, o Sistema Mineiro de Avaliação (Simave) trouxe algumas novidades que reforçam
a mudança da centralidade da avaliação para uma ótica de promoção da equidade.
O Simave foi criado com vistas ao levantamento de informações acerca do desempenho
dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio do sistema público de educação do
Estado em avaliações externas: o Proalfa e o Proeb. As avaliações são desenvolvidas
por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e o Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação (Caed), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
O Proalfa é uma avaliação anual e censitária para os alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental para avaliar o desempenho dos estudantes em procedimentos de leitura e
escrita. Já o Proeb avalia competências expressas pelos alunos do Ensino Fundamental e
Médio em Língua Portuguesa e Matemática.
Até 2014, o Proeb era aplicado apenas no 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do
Ensino Médio, isto é, apenas no final de cada etapa de ensino. A novidade implantada
em 2015 é a ampliação da avaliação de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental
e do 1º ano do Ensino Médio. Ao introduzir esta avaliação, a Secretaria de Estado quer
visualizar a realidade do aluno que está na escola e atuar nas dificuldades que surgem
no processo de aprendizagem. O dado da avaliação nos anos intermediários permite
visualizar os desafios que estão em curso. Com isso, a ação da escola fica mais qualificada
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e compromissada com a redução das desigualdades educacionais. Esta concepção de
avaliação pode fortalecer o compromisso dos educadores com a melhoria da qualidade
da educação, por meio da socialização e da apropriação de seus resultados.
Outra novidade é a inclusão de mais um padrão de desempenho na escala de proficiência,
que passa agora a ter quatro: baixo, intermediário, recomendável e avançado, permitindo
uma análise mais aprofundada dos resultados e melhor distribuição dos alunos por
grupos de desempenho.
As comunidades escolares de Minas Gerais participam de forma efetiva nesses processos
de avaliação. O teste não é obrigatório, mas há intensa a mobilização e a participação
efetiva das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), diretores, gestores,
pais e alunos e prefeitura dos 853 municípios de Minas. O trabalho, em parceria com
as Superintendências, inclui a capacitação de pessoal que garanta que os testes sejam
sigilosos e que cheguem a cada aluno.

Itinerários Avaliativos
Em 2016, a SEE passou a oferecer para as escolas os Itinerários Avaliativos, uma
metodologia que permite a análise de dados e debates para a construção coletiva da
avaliação interna e a definição de um plano de ação para melhorar e consolidar o processo
de aprendizagem de seus estudantes. Ao todo são 16 Itinerários, agrupados em etapas
estruturadas em uma sequência lógica: o da elaboração de uma avaliação interna da
escola e seu impacto na aprendizagem; o da definição de uma agenda mínima de ações a
serem implementadas; e o do monitoramento e avaliação de cada uma dessas ações, que
compõem o Plano de Ação da escola. Para levar esta metodologia para as escolas, a SEE
realizou capacitações com diretores e especialistas.
Os Itinerários Avaliativos foram oferecidos de forma gratuita para as prefeituras mineiras,
para que elas também levem esta metodologia para as redes municipais de ensino. Até o
momento, 269 municípios já manifestaram interesse na adesão, que é feita por meio do
Sistema de Monitoramento da Aprendizagem.

Sistema de Monitoramento da Aprendizagem
Desde 2016, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais conta com o Sistema
de Monitoramento da Aprendizagem, uma ferramenta que reúne, em um mesmo local,
informações sobre todas as 3.625 escolas estaduais de Minas Gerais.
Integrante do Simave, o Sistema de Monitoramento da Aprendizagem disponibiliza
na Internet informações importantes sobre as escolas estaduais, possibilitando tanto
o acesso dos cidadãos e gestores a dados básicos sobre o perfil da unidade escolar,
quanto o aprimoramento da gestão sobre os processos pedagógicos desenvolvidos pela
escola. O cidadão pode acessar dados como número de estudantes na escola, níveis e
modalidades de ensino que a escola oferece, resultados nas avaliações promovidas pelo
Proeb e Proalfa, além dos resultados no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), projetos e programas implantados na escola, dentre outros.
Em um espaço com acesso restrito a diretores de escola e gestores da Educação, o
Sistema traz também, por escola, informações sobre taxas de aprovação, abandono
e evasão dos estudantes, nível de formação dos professores, distorção idade-ano
(estudantes cursando nível de ensino incompatível com a sua idade) por turma, dados
sobre infraestrutura, percentual de estudantes em cada habilidade estabelecida pelas
avaliações de desempenho escolar, dentre outras.
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR
A Organização e Atendimento Educacional tem por finalidade coordenar e planejar
o desenvolvimento das ações voltadas para a universalização das oportunidades
educacionais, organização do atendimento escolar, funcionamento das escolas e melhoria
da qualidade de ensino. A coordenação é de responsabilidade da Superintendência de
mesmo nome, que possui duas diretorias: a Diretoria de Planejamento do Atendimento
Escolar e a Diretoria de Funcionamento e Regularidade da Escola.
A primeira tem a competência de coordenar o atendimento à demanda escolar na rede
pública e efetivar a criação, a organização e reorganização das escolas nas diferentes
modalidades de ensino. Além disso, analisa e observa o cumprimento das legislações
vigentes, a criação, a autorização e o reconhecimento de escolas das redes particular e
municipal de Minas Gerais. Outras funções desta diretoria, por exemplo, são identificar
a necessidade e estabelecer prioridades de ampliação e construção de prédios escolares
na rede estadual de ensino e implementar alternativas de atendimento à demanda. É
responsável pelo Cadastramento Escolar, que é realizado em parceria com os municípios
e é voltado para as crianças que vão ingressar no Ensino Fundamental da rede pública no
ano subsequente.
A Diretoria de Funcionamento e Regularidade da Escola é responsável por orientar as
normas aplicáveis à organização e ao funcionamento escolar. Entre as incumbências estão
a elaboração de normas relativas à escrituração escolar, o pronunciamento quanto às
medidas e procedimentos que asseguram a regularidade de vida escolar dos estudantes e
a autenticidade de documentos expedidos pelas escolas de Minas Gerais que estejam em
atividade, paralisadas ou extintas. Além disso, esta Diretoria tem a atribuição de orientar
o recolhimento de arquivo das escolas com atividades encerradas, proceder ao registro
de títulos adquiridos em nível de habilitação profissional até 1982 e emitir pareceres de
certificação de equivalência ao Ensino Médio brasileiro de estudos realizados no exterior.
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EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE

onstruir uma escola mais compatível com a juventude, oferecendo novas oportunidades de
formação, de experiências e de participação na escola. Desde o início da gestão, a Secretaria
de Estado de Educação priorizou as ações voltadas para a juventude, inclusive criando uma
Diretoria de Juventude na Subsecretaria de Educação Básica, que ficou responsável por pensar
estratégias e articular ações e projetos para esse público.

O desafio de atuação foi e ainda é grande. Os dados mostram que os adolescentes e jovens são
os que mais abandonam os estudos, possuem alta distorção idade-ano e desempenho insuficiente
nas avaliações externas, dentre outras demandas.
Para fazer frente a essa realidade, a SEE criou em 2015 o movimento Virada Educação Minas
Gerais para ouvir os estudantes. Por meio de dinâmicas, discussões em grupos e apresentações,
os adolescentes reunidos em rodas de conversa em todos os 17 territórios de Desenvolvimento
foram chamados a dizer o que a escola tinha de bom e o que faltava nela para cumprir o papel
que eles consideram importante. A iniciativa da Virada apostou que os adolescentes e educadores
poderiam ser protagonistas das mudanças que possam ocorrer no Ensino Médio.
A partir desse diálogo aberto com a juventude, a SEE planejou novas estratégias e incrementou
outras ações já em curso para a população jovem. Entre elas estão as ações de Educação Integral,
implantadas considerando as especificidades das regiões e que visam justamente a educação
integral dos estudantes, os estreitamentos de laços com a comunidade, a convivência e o acesso
a todo tipo de linguagem que contribuem para a sua formação e cidadania; o fomento à participação, com a criação de grêmios e coletivos juvenis nas escolas; a potencialização da Educação
Profissional, dando oportunidades de inserção no mercado de trabalho, e o investimento em projetos acadêmicos e de extensão para o Ensino Médio, por meio de projetos de Iniciação Científica, além da ampliação e fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A SEE investiu
também na retomada do Ensino Médio Noturno e em mudanças na função dos Centros Estaduais
de Educação Continuada, que respondiam apenas por certificação de estudantes.
A Secretaria realizou também dois encontros estaduais com os jovens: o I Encontro Estadual Educação e Juventude (2016) e o II Encontro Estadual Educação e Juventude (2017). Em abril de 2016, a
SEE realizou ainda o Seminário Internacional Sobre Inclusão de Adolescentes e Jovens no Ensino
Médio, em parceria com o Ministério da Educação, o Unicef, a Fundação Itaú Social e o Cenpec.

36

• PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS

MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE

Para construir uma nova escola afinada com a juventude
Desde 2015, Educação desenvolve estratégias para trazer jovem de volta à escola
Trazer de volta aos estudos os jovens de 15 a 17 anos que por algum motivo abandonaram
a escola e construir uma escola mais atrativa e afinada com os seus anseios. Esses eram
os objetivos do movimento lançado pela Secretaria em julho de 2015, a Virada Educação
Minas Gerais (VEM), que agora já faz parte do calendário escolar do Estado. Ao longo dos
meses agosto e outubro de 2015, foram realizadas rodas de conversas nos 17 territórios
de desenvolvimento de Minas Gerais, reunindo cerca de 4.500 estudantes e educadores.
Nas rodas, os participantes falaram o que a escola precisa para ficar mais atrativa para os
jovens e o que a escola já tem de bom e que pode ser compartilhada com outras.

Com a intenção de ser um movimento contínuo, a Virada teve um momento de encontro
e celebração, que aconteceu no dia 19 de setembro – data de aniversário do educador
Paulo Freire - quando as escolas de todo o Estado realizaram uma série de atividades,
entre debates, exibições de filmes, curtas-metragens e apresentações artísticas e
culturais, de dança, teatro, música, canto, dentre outras iniciativas, que mostrou que elas
têm muito o que oferecer à juventude. Desde então, a Virada Educação passou a integrar
o Calendário Escolar, acontecendo sempre no mês de setembro.
Como o mote principal da campanha eram os jovens de 15 a 17 anos, a Secretaria iniciou
um chamamento para atrair a atenção daqueles que estavam fora da escola. Aqueles que
desejavam retornar aos estudos em 2016 puderam se inscrever pela Internet, no site da
SEE, ou em alguma escola de sua região. Durante o mês de novembro, várias escolas se
mobilizaram na Região Metropolitana para chamar a atenção desses jovens e mostrálos o caminho de volta para a sala de aula. Em 2015, o saldo da Campanha Vem foi de
144 mil estudantes matriculados no Ensino Médio Regular e na Educação para Jovens e
Adultos (EJA). A campanha se repetiu para os anos letivos de 2017 e 2018.
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MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE
Educação fomenta participação estudantil em todas as
escolas estaduais mineiras
Ações são voltadas para interlocução, protagonismo juvenil e apoio às escolas para
implementar processos de participação, como grêmios e coletivos juvenis
A pauta da juventude é atualmente um dos principais focos de atuação da Secretaria de
Estado de Educação. Dos mais de 2 milhões de estudantes da rede estadual, cerca de
737 mil estão matriculados no Ensino Médio só na rede pública estadual (Censo Escolar
2017). Além disso, segundo dados do PNAD 2011, a evasão de jovens na idade entre
15 e 17 anos, idade em que estariam cursando o Ensino Médio, atinge 14,4%, o que
representa cerca de 158 mil adolescentes fora da escola. Entre aqueles que continuam
nas salas de aula, 40% estão atrasados nos estudos, repetiram de série ou ainda estão
cursando o Ensino Fundamental.

Diante dessa realidade, a Secretaria de Estado de Educação iniciou o movimento Virada
Educação Minas Gerais (VEM) para trazer o adolescente que está fora da escola de volta
aos estudos. Além de incentivar a proximidade da escola com o universo do adolescente,
buscou o envolvimento de vários atores sociais que podem contribuir para a melhoria do
ambiente escolar e do desenvolvimento integral do estudante: pais, artistas, comunidade
do entorno da escola, associações, educadores e o próprio adolescente, dentre outros.
Outro efetivo apoio com o qual todos os estudantes da rede estadual podem contar é a
possibilidade de se mobilizarem em prol de seus objetivos, principalmente no ambiente
escolar. A partir da Política de Fomento à Participação Estudantil, implementada em
2017, a Secretaria de Educação fomenta a criação de coletivos juvenis, as eleições de
representantes de turma, a formação dos conselhos desses representantes nas escolas e
da rede de representação estudantil em cada Superintendência Regional de Ensino (SRE).
Em 2018, o foco esteve nas práticas que mantenham as redes de representantes em contato
e que potencializem os coletivos formados, por meio de encontros de alunos de uma ou várias
escolas, reuniões dos líderes de turma com equipes das SREs, entre outras possibilidades.
Além do incentivo aos encontros e grupos de discussão, on-line ou não, outra estratégia
da SEE para manter e expandir a mobilização com os estudantes é o MidiAção, programa
que visa incentivar e apoiar a implementação de uma rádio nas escolas estaduais para dar
voz aos estudantes e ampliar seus espaços de participação, tanto no ambiente escolar
quanto na sociedade em que vivem. Primeiramente, o MidiAção será iniciado em parte
das escolas que ofertam o Ensino Médio Integral e Integrado, nas diversas regiões do
Estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, foram mapeadas 40 escolas que
desenvolvem ou já desenvolveram a sua rádio e que serão incentivadas a retomar esta ação.
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ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio em Minas Gerais caminha progressivamente para a
universalização. Essa tendência se afirma não somente por força de exigência
legal, mas por uma demanda social concreta, seja em função de exigências de
maior escolarização para inserção no mercado de trabalho, seja em razão da
elevação do número de concluintes do ensino fundamental.
Para enfrentar o desafio da melhoria da qualidade, com equidade, da
educação pública de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação
busca desenvolver políticas educacionais que visem gerar transformações
construtivas no ambiente escolar. Neste sentido, se responsabiliza pela
elaboração das resoluções que organizam esta etapa da educação, estrutura
curricular, carga horária, funcionamento das escolas, análise e implantação de
projetos e acompanhamento pedagógico, entre outras importantes funções.
Devido ao grande número de escolas estaduais que ofertam o Ensino Médio
– foram 2.330, com cerca de 737.613 estudantes, de acordo com o Censo
Escolar de 2017 – a SEE conta com o apoio das Superintendências Regionais
de Ensino (SRE), que fazem o acompanhamento pedagógico, garantindo o
cumprimento das exigências estabelecidas pelas resoluções, sempre de acordo
com as diretrizes da legislação federal.
Os destaques do Ensino Médio ofertado pela SEE são os programas que
complementam a formação do estudante, que está prestes a obter seu
certificado de conclusão da Educação Básica e deve estar pronto para os
desafios que o esperam. Um bom exemplo é a Educação Integral e Integrada,
que foi implantada em agosto de 2017 e busca promover o protagonismo
juvenil e a formação do jovem como cidadão consciente.
Também uma ação exclusiva para o Ensino Médio, o Programa de Preparação
para o Enem nas Escolas Estaduais do Estado de Minas Gerais contempla
diversas atividades para intensificar os estudos dos jovens, organizadas pela
SEE em parceria com as Superintendências Regionais de Ensino, escolas e
instituições apoiadoras públicas e privadas.
Além do suporte e incentivo aos estudos, a SEE mantém, desde julho de
2018, constantes diálogos com os secretários executivos dos Territórios de
Desenvolvimento de Minas Gerais para viabilizar apoios como transporte,
alimentação e eventuais hospedagens de alunos que têm dificuldades de acesso
aos locais de prova ou ficam o dia inteiro em uma cidade – em um questionário
respondido pelas escolas sobre os desafios enfrentados pelos alunos para
realizar o ENEM, esses itens foram os mais citados pela maioria delas.
Dessa forma e por meio de estas e outras diversas ações, a SEE procura
desenvolver e coordenar políticas públicas de educação básica, inclusivas e de
qualidade, garantindo plenas condições de funcionamento da rede pública, em
especial da rede estadual, promovendo a formação integral dos estudantes,
com vistas ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho.
Principalmente nesta última etapa da educação básica, o Ensino Médio.
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DESTAQUE
Jovens de escolas estaduais comercializam produtos próprios
em shopping da capital mineira
A “Feira do Meu Primeiro Negócio” será realizada nos dias 15 e 16 de novembro na portaria
5 do Minas Shopping
Matéria publicada em 12/11/2018, no site www.educacao.mg.gov.br

São capinhas para celulares, luminárias, almofadas, tudo produzido de forma artesanal
por alunos da rede estadual de ensino que participam do Meu Primeiro Negócio, iniciativa
do Governo de Minas Gerais, em parceria com a Junior Achievement Minas Gerais. Esses
produtos serão comercializados entre os dias 15 e 16 de novembro na “Feira do Meu
Primeiro Negócio”, montada na portaria 5 do Minas Shopping, em Belo Horizonte.
Os visitantes do estabelecimento poderão conhecer o trabalho dos jovens empreendedores
e adquirir os produtos desenvolvidos por estudantes de 45 escolas de todo o Estado, de
28 municípios. A feira tem o objetivo de proporcionar aos alunos a experiência prática
de vendas. Em 2017, os alunos tiveram um faturamento de R$ 10.265,00 com a venda
de seus produtos.
O aluno Pedro Henrique Ferraz conta da expectativa de expor seus produtos pela
primeira vez. “Participar do evento é um ponto motivacional. É muito bacana ver nossas
ideias sendo expostas”, relata o jovem de 16 anos da escola Escola Estadual Ilka Campos
Vargas, do município de Tombos.

Este ano, 400 escolas estaduais participam do Meu Primeiro Negócio. Elas estão
distribuídas por 203 municípios mineiros e atendem juntas cerca de 12 mil estudantes.
A apresentação das Miniempresas faz parte da programação da Feira Internacional de
Negócios, Inovação e Tecnologia (Finit).

Meu Primeiro Negócio
O Programa Meu Primeiro Negócio é um projeto de educação empreendedora que
tem como principal objetivo promover a cultura empreendedora entre estudantes do
ensino médio de escolas estaduais. Ao longo de 12 semanas, monitores, voluntários (das
áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção) e estudantes se encontram
semanalmente para aprender conceitos como livre iniciativa, mercado, produção e
comercialização.
Os encontros acontecem no contraturno escolar e neles os alunos têm o desafio de criar
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e operacionalizar uma empresa estudantil. Os estudantes definem, por exemplo, capital
social, elegem uma diretoria, comercializam ações e produzem seus produtos.
“Eles têm uma parte de conteúdo e depois começam efetivamente a produzir. Fazem
pesquisa de mercado, capitalização da miniempresa, assumem responsabilidade de
pagar os salários, vender os produtos e recolher impostos. No final do programa, eles
vão fechar a empresa e devolver o dinheiro para os acionistas. Na assembleia final, todo
o dinheiro arrecadado com o imposto deve ser direcionado para uma ação social na
comunidade”, destaca coordenadora técnica do programa pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), Jéssica
Rangel Silva.
O Meu Primeiro Negócio é uma iniciativa do Governo de Estado de Minas Gerais, em
parceria com a Junior Achievement Minas Gerais, capitaneado pela SEDECTES em
parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Educação Profissional oferta mais de 44 mil vagas a estudantes
Modalidade teve crescimento de 150%
Em 2016, a SEE instituiu a Rede Estadual de Educação Profissional com o objetivo de
ampliar a oferta de cursos técnicos em todos os 17 Territórios do Estado, de acordo
com a vocação de cada região, 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.

De 2016 a 2017, o número de vagas nos cursos técnicos ofertados nas escolas estaduais
mineiras aumentou 150%. Em 2016, quando a REDE foi criada, eram 16 mil alunos
matriculados. No segundo semestre de 2017, foram 44.300 matrículas registradas em
34 cursos técnicos, o que representa um número recorde em todo o Estado, sendo os
mais procurados o Curso de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e Informática.
O volume de investimento também cresceu de forma representativa: de R$ 4,5
milhões em 2016 para R$ 26 milhões em 2017, um aumento significativo de cerca
de 480%. Atualmente, 254 escolas estaduais ofertam a Educação Profissional em
189 municípios mineiros.
Nessas escolas são oferecidos cursos em diversas modalidades que preparam o jovem
e o adulto para novas oportunidades que surgem com o desenvolvimento da economia.
Dentre eles: Administração, Agente Comunitário de Saúde, Cooperativismo, Enfermagem,
Informática, Informática para Internet, Logística, Massoterapia, Marketing, Recursos
Humanos, Secretaria Escolar, Secretariado, Serviços Públicos e Transações Imobiliárias.
A duração dos cursos é de um ano e meio, dividido em três módulos. Os cursos são
gratuitos e direcionados para estudantes do ensino médio da rede pública ou jovens e
adultos que concluíram o ensino médio em escolas públicas.
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DESTAQUE

Curso profissionalizante abre caminhos para a inclusão
Instituto São Rafael abre novas inscrições para curso técnico de massoterapia aberto a todos
a partir de hoje (15/05)
Matéria publicada em 1/05/ 2017 no www.educacao.mg.gov.br

O Instituto Estadual São Rafael, referência no atendimento aos deficientes visuais, abriu
a partir de hoje (15 de maio) até 02 de junho inscrições para seleção de novas turmas
de ensino profissionalizante Técnico em Massoterapia. As inscrições são direcionadas
também aos portadores de qualquer deficiência e candidatos não-deficientes. Desde
abril, já funcionam três turmas mistas na escola, uma pela manhã e duas à tarde, com 69
alunos, entre eles 24 com algum tipo de deficiência.
Ao final os estudantes serão certificados como Técnicos em Massoterapia, podendo
atuar profissionalmente em empresas, clubes ou eventos.
São três módulos, divididos semestralmente. A massoterapia consiste em técnicas
variadas de massagem. O curso no Instituto São Rafael é distribuído em duas modalidades:
massagem ocidental, que visa o corpo como um todo, e a oriental, mais pontual, segundo
a coordenadora do curso Luciana Ferreira Rocha.

“Oferecemos a drenagem linfática, a quick, feita em cadeira específica e que dura quinze
minutos, muito requisitada em ambientes profissionais, clubes e eventos. Mas trabalhamos
também terapias associadas, como a cromoterapia (que trabalha com cores), aromoterapia,
musicoterapia e, nas terapias orientais, o chiatso, tuiná e do-in, mais específico em pontos
de reflexos”, explica a coordenadora do curso Luciana Ferreira Rocha.
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Para a diretora da escola, Juliany Sena, a experiência de acolher alunos sem deficiência,
tem sido enriquecedora para ambos os lados. “Na primeira aula fizemos uma reunião
de acolhida, com todos os alunos, deficientes e não portadores quando explicamos o
funcionamento e a conduta do trânsito no espaço da escola, noções básicas de como
lidar com o deficiente visual e fazemos sensibilização constante com essas pessoas,
porque é um espaço novo de convívio para eles”, explica a diretora.
O curso de massoterapia livre já acontecia no Instituto há dez anos. “O deficiente visual
tem um tato muito apurado, eles têm um toque diferente e por isso se saem muito bem
no curso de massoterapia”.
No curso técnico, iniciado no mês passado, estão matriculados 24 portadores de alguma
deficiência: motora, intelectual, além de cegueira total, baixa visão, surdez e surdocegueira. “Esta é uma inclusão ao contrário. Aqui aprendemos um pouco do que é o
mundo para os portadores de alguma deficiência. Lá fora eles são minoria e o mundo não
é adaptado às suas necessidades”, observa o aluno Pedro Faria Lorenzetti.
Luciana Rocha disse que o curso veio agregar, uma vez que algumas adaptações foram
necessárias. “Até na didática, que era exclusiva para portadores de cegueira, tivemos que
inovar, agregando formas mistas. Com a participação de mais pessoas, o deficiente visual
se sente mais importante, equiparando aos demais sem deficiências. Isto provoca melhor
aproveitamento.”.
Segundo a coordenadora, o aluno formado em massoterapia no Instituto São Rafael
poderá trabalhar em locais variados e é profissão em crescimento vertiginoso.
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A comunidade escolar também abraçou a causa. Maria Thereza Lemos Nascimento Rosso
veio do Rio de Janeiro para tratamento visual ainda jovem. Aos 18 anos perdeu a visão e
foi aluna do Instituto depois de adulta, onde fez cursos de Braille e Orientação Motora.
Mesmo trabalhando com massagens há mais de uma década, resolveu cursar o
profissionalizante, como forma de qualificar seu trabalho. “Superou minhas expectativas,
tinha certo receio de conviver com pessoas sem deficiência. Mas foi tudo muito tranquilo,
nos entrosamos muito bem e estamos vivendo um momento que vem na contramão
da prática da sociedade, onde somos minoria. Estamos incluindo em nosso espaço um
grupo de não excluídos”, brinca.
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REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é voltada para adolescentes e jovens que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade
de direito. A idade mínima para matrícula em cursos de Ensino Fundamental da EJA é
de 15 anos e no Ensino Médio é de 18 anos.
Os cursos presenciais de anos iniciais e de anos finais do Ensino Fundamental da EJA
têm duração de dois anos letivos, organizados em quatro períodos semestrais, com
carga horária total mínima de 1.600 horas. Já os cursos presenciais do Ensino Médio
têm duração de um ano e meio, organizados em três períodos semestrais, com carga
horária total mínima de 1.200 horas.
Em 2016, a Secretaria de Estado de Educação ampliou o número de vagas na EJA
e promoveu mudanças para se adequar às demandas próprias do público atendido.
Assim, desde 2015, o número de atendidos teve aumento significativo: em 2015, eram
39.235 estudantes nos anos finais do Ensino Fundamental e 98.120 alunos no Ensino
Médio; já em 2016, foram 45.837 alunos nos anos finais do Ensino Fundamental e
118.857 no Ensino Médio. Em 2017, foram 252.918 matrículas no EJA, sendo 35.349
no Ensino Fundamental e 119.625 no Ensino Médio.
Uma das mudanças implementadas se referiu ao horário de entrada do ensino regular
à noite e da EJA, que passou de 18h15 para às 19 horas. A saída também mudou, de
22h30 para 22h15. A decisão de horário fica a cargo de cada escola.
A mudança de horário de entrada no turno da noite foi pensada para evitar atrasos,
para a primeira aula, por parte dos alunos que trabalham ou fazem estágios e se
matricularam no Ensino Médio e na EJA. Um novo conteúdo pedagógico foi inserido
na grade curricular desses três segmentos. Com a denominação “Diversidade, Inclusão
e Mundo do Trabalho (DIM)”, a nova disciplina interage com as quatro áreas de
conhecimento: Matemática, Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza e Humanas.
Esse novo conteúdo é ministrado pelos próprios professores das quatro áreas.
Com a nova estrutura de quatro horários por dia, um horário semanal foi reservado à
nova disciplina, ministrada por três professores ao mesmo tempo, que tem a função de
mobilizadores para a escolha de um projeto que interaja com todas as demais disciplinas.
As atividades desenvolvidas nos Conteúdos Disciplinares Aplicados e Monitorados,
Diversidade, Inclusão e o Mundo do Trabalho integram-se às disciplinas, com o objetivo
de assegurar o trabalho coletivo, a transversalidade dos conhecimentos construídos
pelo estudante na escola, articulados com suas vivências fora do espaço escolar.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Secretaria fomenta Iniciação Científica no Ensino Médio
São dois eixos de pesquisas prioritários: Territórios de Iniciação Científica (TICs) e Núcleos de
Pesquisas e Estudos Africanos, Afro-brasileiros e da diáspora (UBUNTU/NUPEAAs)
Em 2017, a Secretaria de Estado de Educação deu um importante passo para o fomento
à iniciação científica e ao desenvolvimento de pesquisas nas escolas da rede estadual
de ensino mineira. Com o objetivo de viabilizar e apoiar a atividade de pesquisa e
investigação científica entre os estudantes de Ensino Médio da rede estadual de Ensino,
a Secretaria de Estado de Educação iniciou o Programa de Iniciação Científica no Ensino
Médio, composto por dois eixos.
No eixo “Núcleo de Pesquisas e Estudos Africanos, Afrobrasileiros e da Diáspora – Ubuntu/
Nupeaeas”, os projetos são estruturados a partir da linha de pesquisa “Cultura, História,
Trajetórias Político-Sociais e Científicas dos Africanos Descendentes da Diáspora”, e
devem abordar uma vertente analítica que retratem aspectos como cultura, memória,
corporeidade, ancestralidade, construção e fortalecimento de identidades, entre outros
(leia mais no Programa Direitos Humanos, Diversidade e Inclusão).

I EXPOSIÇÃO

ITINERÁRIOS NUPEAAS

Já o eixo “Territórios de Iniciação Científica / TICS” aposta na interação entre Educação
Básica e o Ensino Superior para que a realidade, os anseios e as trajetórias de vida dos
jovens estudantes do Ensino Médio e os problemas que enfrentam em seus territórios
A CONSTRUÇÃO
DE UMA
tornem-se objetos
de pesquisa. Atualmente são 121 Projetos
de Iniciação Científica em
andamento, com 1.350 jovens pesquisadores envolvidos.

ESCOLA ANTI-RACISTA
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DESTAQUE
Segundo dia de Encontro do Ensino Médio Integral e TICs
apresenta projetos de pesquisa e promove momentos de diálogo
Diversos temas foram abordados nos 33 projetos que integram o eixo de pesquisa
Territórios de Iniciação Científica
Matéria publicada em 05/12/2018 no site www.educacao.mg.gov.br

O segundo dia do Encontro de Escolas de Ensino Médio Integral e Integrado e Territórios
de Iniciação Científica (TICs) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE)
teve início, na manhã desta terça-feira (4), com a apresentação dos 33 projetos que fazem
parte do programa de iniciação científica da SEE.
Pesquisas dos mais diversos temas tomaram conta de um dos saguões do Tauá Resorts
Convention, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde acontece
o encontro. Entre elas, estava a que recebeu o nome de “Horta Escolar com Plantas
Medicinais usando Lixo Orgânico”, de alunos da Escola Estadual Antônio Carlos, em Juiz
de Fora, Território da Mata, que não vai se encerrar quando o artigo for publicado.
De acordo com o professor e orientador Lucas Nascimento Menezes, o objetivo do
projeto começou com o interesse dos alunos em pesquisar sobre as propriedades das
ervas medicinais que estavam ao seu alcance e em repassar esse conhecimento aos
colegas. “Instigamos os estudantes a pensarem: ‘será que precisamos mesmo tomar um
paracetamol toda vez que temos uma dor de cabeça ou um chá resolveria o problema?’.
E aí começou o projeto, que se ampliou porque os alunos perceberam que a escola
produzia uma grande quantidade de lixo orgânico, e resolveram pesquisar como usar isso
para potencializar a horta de plantas medicinais”, disse o orientador.
Lucas afirma, ainda, que um dos maiores desafios foi reunir todo o grupo, composto por
nove alunos, já que uns estudavam no período da manhã e outros da noite. No entanto,
mesmo com as dificuldades, todos conseguiram fazer com que o projeto chegasse à fase
final, que é a redação do artigo para ser publicado em janeiro de 2019. “Eu aprendi tanto
quanto eles, e o maior prêmio, na minha opinião, é ter um artigo publicado no nome deles
em pleno Ensino Médio. Eles merecem e isso é um resultado muito satisfatório”, disse o
professor.
Um dos integrantes do grupo, Gabriel José dos Santos Reis, já conhecia sobre o processo
de transformação de resíduos orgânicos em substâncias para o solo e sempre gostou
de pesquisas sobre o meio ambiente, mas acredita que o projeto, além de ampliar seus
conhecimentos, conseguiu alcançar resultados que permanecerão por mais tempo.
“Percebemos que os alunos e os funcionários da escola começaram a participar muito
do projeto e levaram isso para toda a comunidade escolar, e aí todos abraçaram a causa
de transformar lixo orgânico para fortalecer nosso cultivo próprio. Todos se mobilizaram,
inclusive os pais de estudantes, e isso foi um resultado muito expressivo, porque falar de
compostagem era quase um enigma para eles”, diz o estudante.
Já a conquista pessoal, na opinião do jovem pesquisador, é imensurável. “Foi meu
primeiro projeto de iniciação científica, então aprendi muito sobre elaborar um trabalho,
sobre metodologias de pesquisa, sobre apresentar um projeto. Não tem como explicar, o
conhecimento que adquiri ninguém vai me tirar e, pelo contrário, quero incentivar outras
pessoas a fazerem o mesmo. E além de tudo sei que, como eu me formo este ano, assim
que chegar na faculdade já vou saber como é esse trabalho de pesquisa científica”, disse
o Gabriel.
Para o ano que vem, além da publicação do artigo, os integrantes do projeto planejam
a produção de um livreto que ensinem desde crianças a idosos sobre a importância das
plantas, da compostagem e das ervas medicinais, sobre como fazer hortas dentro de
casa, técnicas de irrigação para quem não dispõe de tempo, entre outros assuntos. “As
questões de meio ambiente têm que ser tratadas desde o mais novo até os mais velhos,

48

• PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS

dentro de escolas e universidades e dentro de casa, pois todo mundo tem que conversar
sobre isso, não é mais uma questão apenas científica”, disse o orientador Lucas.

Pesquisa da cultura local mostra marco social
Em outro projeto, cujo estande não ficava vazio por nem um minuto, o tema da pesquisa
foi os saberes da comunidade da zona rural do município de Caparaó, no Território
do Caparaó. Os sete alunos da Escola Estadual Professor Francisco Lentz escolheram
pesquisar “Os aspectos polissêmicos nas realizações do verbo panhar”. De acordo com
Gabriel Rufino Deboçãn, um dos estudantes pesquisadores, o tema escolhido para o
projeto do TICs é uma forma de valorizar a cultura regional e o conhecimento popular tão
disseminado entre os moradores.
“Uma criança pequena já sabe o significado da palavra ‘panha’. E a questão da polissemia,
ou seja, a variação que a palavra sofre em termos de significado, acaba sendo um marco
social na nossa região, que é cafeicultora. Se uma pessoa fala, por exemplo, que ‘panhou
um carro por vinte mil reais’, já sabemos que a pessoa adquiriu o carro de segunda mão,
pois se fosse novo falaria ‘tirei um carro por valor tal’. Outro exemplo é quando alguém diz
que ‘essa semana trabalhou panhando café’, que dá para saber que essa pessoa trabalha
para o dono da terra, pois sabemos que o dono da terra não faz a colheita. Então, com
essa pesquisa, percebemos aquilo que antes só fazia parte do nosso cotidiano, e que
agora sabemos que está além, que tem todo um significado por trás”, esclareceu Gabriel.

Alunos da Escola Estadual Professor Francisco Lentz, do município de Caparaó,
apresentaram o projeto de pesquisa “Os aspectos polissêmicos nas realizações do verbo
panhar”. Foto: Franciele Xavier (ACS/SEE-MG)
A professora e orientadora do projeto, Jacqueline Helen de Lima, considera que o TICs
é uma oportunidade fantástica de levar pesquisa cientifica para o Ensino Médio. “A
iniciação científica, antes, era só na graduação, e somos de uma escola considerada do
campo. Trabalhar a Língua Portuguesa a partir do que eles vivem, e como pesquisa, foi
fantástico. Foi muito enriquecedor pra eles e pra mim também, pois aprendi muito mais
do que ensinei. E tudo que temos de palpável no projeto veio exclusivamente dos alunos,
que trouxeram a vivência deles para dentro da pesquisa e, a partir disso, conseguimos
levantar os aspectos polissêmicos do verbo escolhido”, disse, orgulhosa, a orientadora.

PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS •

49

Jacqueline, que foi professora dos jovens pesquisadores antes de iniciar o projeto de
iniciação científica, comemora o avanço no conhecimento dos alunos, mesmo que eles
nem percebam. “Eu percebi como eles cresceram quando um professor veio comentar
comigo que alguém disse a eles que conjugar o verbo ‘panha’ é errado, e que eles
souberam explicar, com riqueza de detalhes, o que é a variação linguística e que não
existe ‘falar errado’. Existe sim, a norma padrão, mas existe a variação que é rica, linda e
válida do mesmo jeito. Nossa intenção é exatamente tirar esse estigma do ‘panhar’, que
era conhecido como um falar de caipira, interiorano, e elevar esta variação para valorizar
o que é nosso. E estou orgulhosa de os estudantes terem absorvido isso completamente”,
disse Jacqueline.

Devolutivas e diálogo
Além da apresentação dos projetos dos TICs, a programação do segundo dia envolveu
oficinas, rodas de conversa e dinâmicas de grupo que funcionaram como um momento
para ouvir o que a Secretaria de Estado de Educação tem a dizer sobre os avanços,
dificuldades e desafios de implementar e manter os projetos de Ensino Médio Integral e
Integrado e de Territórios de Iniciação Científica e também de ouvir professores e alunos
envolvidos sobre suas experiências e sobre o que eles acreditam que pode melhorar.
A coordenadora geral da Educação Integral e Integrada, Cecília Resende, reuniu-se com
diretores de 78 das 79 escolas que oferecem o Ensino Médio nessa modalidade. Em
uma palestra que foi iniciada com um vídeo emocionante sobre crianças que escutaram
pela primeira vez, ela falou sobre a impossibilidade de gerir uma política pública sem se
colocar no lugar do outro.

“Todos se emocionaram com esse vídeo porque se colocaram no lugar dessas crianças
que nunca tinham escutado qualquer som na vida e, com esse apoio que vocês viram,
conseguiram. Faz 17 meses que a Secretaria de Estado de Educação arrancou do
zero uma proposta de Ensino Médio Integral e Integrado no nosso Estado. E quando
eu digo arrancar do zero é arrancar não tendo nada. Agora já estamos com 79 escolas
com atendimento a mais de 13 mil estudantes, cerca de 7 mil professores atuando,
entre os designados, efetivos, da base comum, da parte flexível, da parte flexível dos
técnicos, 2 mil servidores, entre ATBs, ASBs. Estamos com 42 regionais de ensino, em
75 municípios diferentes, ofertando oito cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
distintos nas escolas, mais de 30 atividades nos campos de integração curricular, entre
gastronomia, dança, judô, violão, flauta, conversação em língua inglesa, e, hoje, neste
encontro, 56 relatórios circunstanciados que foram realizados e respondidos entre os
dias 27 de setembro de 30 de novembro de 2018. E agora estamos aqui, para ouvir de
vocês, exatamente o que aconteceu nestes 17 meses: o que estudantes, professores,
gestores e funcionários de escolas e SREs relatam”, disse, aos presentes, a coordenadora
da política de educação integral e integrada nas escolas estaduais de Minas Gerais.
Já a diretora de Juventude da SEE, Haline Ferreira dos Santos, reuniu os orientadores
e alunos pesquisadores dos TICs das 33 escolas estaduais presentes para, da mesma
forma, ter um momento de troca de relatos e experiências. “Esse é um momento de
culminância dos projetos, que estão acontecendo desde novembro do ano passado.
Então a gente teve um encontro, em novembro do ano passado, em que a gente
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trabalhou um pouco sobre metodologia e projetos, só com professores. Eles voltaram
para as escolas e desenvolveram a metodologia e projeto com estudantes, então este é
um momento de eles apresentarem o que foi produzido, e é muito importante a presença
desses estudantes, porque a gente consegue ver a questão do protagonismo juvenil, a
autonomia e o empoderamento que eles têm em relação à pesquisa. Além de ser uma
oportunidade para todos conhecerem os projetos um dos outros. A nossa avaliação, até
o momento, é muito positiva. É muito bonito ver como esses jovens se apropriaram da
pesquisa e conseguem falar, com propriedade, sobre os temas. Fico emocionada, é muito
gratificante”, disse a diretora.

Encontro
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) realiza o Encontro das
Escolas de Ensino Médio Integral e Integrado e dos Territórios de Iniciação Científica
(TICs), em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 3 e 5 de
dezembro de 2018. O evento conta com a participação de todas as 33 escolas estaduais
mineiras que desenvolvem o programa TICs, que estão representadas por 33 professores
orientadores e dois estudantes de cada projeto, totalizando 66 alunos autores de
pesquisas cientificas. Além deles, marcam presença no encontro representantes de 78
das 79 escolas que oferecem o Ensino Integral e Integrado no Ensino Médio e também
das 47 Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais.
Ao todo, 284 pessoas participam do Encontro, que é organizado e conduzido pela
Coordenação de Ensino Integral e Integrado da SEE.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO,
INDÍGENA E QUILOMBOLA

O

s estudantes do campo e das comunidades tradicionais de
Minas Gerais receberam, durante os quase quatro anos de
gestão, uma atenção diferenciada por parte da Secretaria de
Educação. Especialmente no que diz respeito à criação de espaços
de articulação e mobilização para fortalecer as políticas de educação
específicas para seus povos, que fortalecessem sua cultura e história
e a valorização do seu território, do seu fazer e pensar.
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EDUCAÇÃO INDÍGENA
Uma educação que respeita a cultura indígena
As comunidades indígenas possuem cultura, história e especificidades que devem ser
contempladas nas políticas públicas de educação. Por isso, a Secretaria de Estado de
Educação buscou ouvir representantes dessas comunidades e, mais do que isso, criar
condições para que elas se tornem protagonistas de suas pedagogias. O primeiro passo
foi a criação de uma coordenação de Educação Escolar Indígena, que tem à frente
atualmente um servidor indígena.
Além disso, em 2015, foi criada a Comissão Estadual de Educação Escolar Indígena de
Minas Gerais (CEEEI), que reúne lideranças das comunidades indígenas do Estado, além
de representantes de órgãos governamentais, como UFMG, UEMG, Funai e SEE. O grupo
tem papel de assessorar e monitorar a Secretaria na formulação e execução de políticas
para a educação escolar indígena. Uma das atribuições principais é definir as categorias
Escola Indígena e Professor Indígena, fundamentais para a demarcação da especificidade
da Educação destinada a estes povos. A comissão foi definida pela Resolução SEE/MG
Nº 2.809, de 12 de novembro de 2015.
Outra ação da educação indígena é a construção coletiva de uma proposta para
desenvolvimento das ações da Educação Integral nas escolas dos territórios indígenas
para 1.500 estudantes indígenas.

Além disso, a SEE realizou um processo específico de escolha de diretor e vice-diretor para
as escolas estaduais indígenas e quilombolas de Minas Gerais. O processo específico foi
resultado de um diálogo constante entre a Secretaria e as escolas do campo e teve por objetivo
valorizar as particularidades de cada uma. Também foi realizado um processo específico de
eleição dos membros dos colegiados nas escolas indígenas da rede estadual de ensino.
Minas Gerais conta com, aproximadamente, 4.100 mil alunos indígenas das etnias Kaxixó,
Krenak, Maxakali, Pataxó, Pankararu, Xacriabá, Xucuru-Kariri e Mokurin. O Estado tem
17 escolas indígenas e duas turmas vinculadas a escolas não indígenas. O atendimento
escolar indígena é feito em 64 endereços. As escolas estão localizadas em sete municípios.
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Magistério Indígena Xacriabá

Entre 2016 e 2017, o curso de Magistério Indígena Xacriabá formou 80 profissionais. O
curso foi voltado, prioritariamente, para professores indígenas Xakriabá que lecionavam,
mas não possuíam habilitação mínima. Voltado para a realidade do povo e das escolas
indígenas, o curso, que teve duração de um ano e meio, foi dividido em três módulos:
Terra e Território e Direito Indígenas; Múltiplas Linguagens e Língua Indígena; e Pedagogia
Indígena. Para 2019, a previsão é que se inicie uma nova turma com mais 80 estudantes.
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Projeto de lei
Atendendo a uma demanda antiga dos povos indígena, o Governo de Minas Gerais
encaminhou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um Projeto de Lei (PL) que
cria a categoria Escola Indígena. O PL 5.037/18 altera a Lei 22.445, de 2016, aguarda sanção
do governador.

Jogos Escolares Indígenas
A Secretaria de Estado de Educação participa da realização dos Jogos Escolares Indígenas
de Minas Gerais, que tem o objetivo de promover a integração entre os diferentes
povos indígenas, por meio da prática de esportes tradicionais. Os Jogos contam com a
participação de 11 etnias totalizando cerca de 1.000 participantes em cada edição.
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DESTAQUE
Povo Maxakali produz cartilhas de alfabetização no
idioma materno
Cadernos foram produzidos por professores que atuam nas escolas estaduais Maxakali, onde
a Língua Portuguesa é considerada como língua estrangeira
Matéria publicada em 26/11/2018 no site www.educacao.mg.gov.br

A partir do próximo ano, os estudantes das escolas estaduais Maxakali terão em mãos
novas cartilhas de alfabetização na Língua Maxakali. O material foi produzido por
professores que atuam nas escolas Maxakali, em conjunto com a Fundação Nacional do
Índio (Funai) e a Secretaria de Estado de Educação (SEE).
“De acordo com a revisão curricular que o povo Maxakali fez, eles não aprendem mais o
português nos anos inicias, apenas nos anos finais do Ensino Fundamental, como língua
estrangeira. A priorização deles é a alfabetização no idioma materno”, destaca Carla Paiva,
servidora da Secretaria de Estado de Educação (SEE) que acompanha o povo Maxakali.

As novas cartilhas tiveram como base materiais antigos utilizados pelas escolas Maxakali.
A partir deles foi feita uma revisão e criadas cartilhas totalmente novas. “A Secretaria vem
atendendo a demanda das comunidades indígenas. Os Maxakali reformularam toda matriz
curricular e esse material vem para atender a essa nova configuração curricular”conta Carla
As cartilhas devem ser entregues no mês de dezembro. Além de receber o material, que
deverá ser distribuído a todos os estudantes, os educadores deverão participar de uma
capacitação.
A rede estadual de ensino conta com três escolas sede Maxakali distribuídas pelos
municípios de Ladainha, Santa Helena de Minas, Bertópolis e Topázio (anexo da escola
de Ladainha). Essas escolas atendem juntas cerca de 500 estudantes.

Magistério indígena
Por meio de uma parceira entre a Secretaria de Estado de Educação e a UNESCO,
consultores estão atuando nas comunidades Maxakalis e fazendo um diagnóstico com
foco na construção do magistério Maxakali, o que deverá contribuir para ampliação do
atendimento nas aldeias. “O nosso desejo é que, no próximo ano, possamos ampliar o
atendimento nas aldeias e implantar os anos finais do Ensino Fundamental. Por isso, a
criação do Magistério Maxacali é importante”, conclui Carla.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO

Reforço nas ações da Educação do Campo
A primeira ação da gestão que demonstrou um olhar diferenciado para as escolas do
campo foi a criação da Coordenação da Política de Educação do Campo, que tem por
objetivo propor e acompanhar as ações previstas para as escolas do campo no âmbito da
Educação do Campo. Hoje o Estado conta com 656 escolas estaduais e 192 anexos nas
47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). São atendidos 184.290 estudantes.

Ao longo da gestão, a Comissão Permanente de Educação do Campo intensificou suas
ações. Em dezembro de 2015, foi lançado um caderno com as “Diretrizes da Educação do
Campo do Estado de Minas Gerais”, resultado de trabalho desenvolvido pela Comissão.
As diretrizes foram instituídas pela Resolução SEE 2.820, de 11 de dezembro de
2015. Composta de 20 artigos, o documento contempla temas como a formação de
professores do campo, o transporte escolar e a alimentação dos estudantes, além do
conceito de população do campo e escola do campo. As diretrizes representam um passo
fundamental para construir uma agenda de trabalho voltada para a realidade do campo,
como infraestrutura das escolas e desenvolvimento de ações voltadas para a área.
Outra ação voltada para a escola do campo foi a capacitação de professores. Os
educadores tiveram a oportunidade de participar do Projeto Escola da Terra - Formação
Continuada de Educadores do Campo em Minas Gerais. A iniciativa consiste em uma
ação do Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO), do Governo
Federal, de formação continuada de profissionais da educação que atuam no meio rural.
O curso formou 1.179 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.
Também foi implantado o Projeto de Alfabetização e Letramento Popular de Jovens e
Adultos: Sim, eu Posso! A iniciativa é desenvolvida em oito cidades mineiras: Ibirité,
Itatiaiuçu, São Joaquim de Bicas, Almenara, Montes Claros, Teófilo Otoni, Tumiritinga
e Novo Cruzeiro. Participam cerca de 2.300 cidadãos mineiros que buscam o acesso à
educação escolar e que não passaram pelo processo de alfabetização e letramento na
idade de direito. O projeto é realizado em parceria com a Fundação Helena Antipoff .
Outra ação foi o investimento do Governo do Estado no aumento do repasse de recursos
para as Escolas Família Agrícola (EFAs), totalizando R$ 6,2 milhões, 26% maior do que no
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ano anterior. O recurso serve para auxiliar o pagamento da folha de pessoal, alimentação
dos estudantes, entre outras despesas. As escolas família agrícola são unidades
educacionais, sem fins lucrativos, formadas por associações de famílias camponesas e
agricultores, e que recebem o apoio do Governo do Estado por meio de recursos para sua
operacionalização. Hoje, existem 21 EFAs em cinco regiões do estado, atendendo cerca
de 2 mil estudantes de mais de 1.200 comunidades.
O objetivo das EFAs é levar a educação especializada a localidades isoladas no meio
rural. Elas são administradas pelas cooperativas familiares dos agricultores e oferecem
o ensino fundamental e médio nos mesmos moldes das escolas estaduais. Além
disso, inclui na grade curricular atividades relacionadas ao dia a dia no campo, como
acompanhamento da safra, plantio sustentável, colheita, uso adequado de agrotóxicos,
entre outros temas. Também são oferecidos cursos técnicos agrícolas certificados pelo
Ministério da Educação (MEC).

Projeto Sementes Presentes – Estratégia de Enfrentamento da
Pobreza no Campo - Programa Novos Encontros
Com vistas a fortalecer a agricultura familiar e o modelo de desenvolvimento do campo,
a SEE, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), investe em
parcerias e ações para aumentar o percentual de compra proveniente da Agricultura
Familiar. O Projeto Sementes Presentes – Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no
Campo - Programa Novos Encontros é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Trabalho
e Desenvolvimento Social (SEDESE) que reúne ações e órgãos que trabalham em prol do
desenvolvimento econômico e social da população campesina.
Em 2017, foi realizada Chamada Pública Coletiva nas seis SREs 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.
O “Programa Quintais Produtivos: Projeto Escola Agroecológica” também integrou a
Estratégia de Enfrentamento da Pobreza no Campo – Novos Encontros e teve por objetivo
criar e potencializar unidades produtivas de agricultura nas escolas, que contribuam para
a soberania e a segurança alimentar e a distribuição de insumos.
A ação foi realizada pela SEE, por meio das Coordenações das Políticas de Educação do
Campo e Educação Integral e Integrada, em parceria com as Secretarias de Estado de
Desenvolvimento Agrário (SEDA) e de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), e a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER).
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DESTAQUE
Seminário marca encerramento das ações do programa Escola
da Terra em 2017
Evento aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro, na Faculdade de Educação da UFMG
Matéria publicada em 21/11/2017 (www.educacao.mg.gov.br)

Professores das redes municipais e estadual de dez municípios mineiros participam
hoje (21/11) e amanhã (22/11) do Seminário de Avaliação do Programa de Formação
de Professores Escola da Terra. O evento, realizado na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais (Fae/UFMG), tem por objetivo fazer uma avaliação
da capacitação que foi realizada ao longo deste ano. Ao todo, o programa Escola da Terra
contou com a participação de 405 professores.
“Vamos ter apresentações dos 10 municípios que participaram e assim poderemos mapear
quais foram as dificuldades encontradas durante a formação. Essa ação é importante para
nós da Secretaria, porque ela vai nos dar subsídio para pensar uma política de formação
do campo para professores e escolas”, explica a coordenadora Estadual de Educação do
Campo da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Érica Fernanda Justino.
Ângela Rita Teixeira é professora na Escola Estadual Padre João Afonso, na comunidade
de Padre João Afonso, no município de Itamarandiba, e atuou como tutora no programa.
A educadora relata os benefícios do programa para a comunidade. “Foi muito bom,
porque tivemos rede municipal e estadual envolvidas nas ações. O programa uniu a
comunidade nesse processo de formação e foi muito gratificante. Além disso, trouxe mais
conscientização com relação à sensação de pertencimento e de identidade e envolveu
educadores que estavam fora das discussões”, conta.
Participaram da iniciativa, educadores dos seguintes municípios: Novo Cruzeiro, Teófilo
Otoni, Ubaporanga, Caratinga, Itamarandiba, Minas Novas, Januária, Bonito de Minas,
Francisco Sá e Coração de Jesus. Os municípios foram selecionados baseados no critério
de maior concentração de turmas multisseriadas.
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Abertura do Seminário
Durante a abertura do Seminário, o chefe de Gabinete da SEE, Hercules Macedo,
destacou a força dos professores que atuam nas escolas do campo. “O que vocês estão
praticando é a pedagogia da resistência. É a pedagogia do compromisso sério. É aquela
que tem sentido para transformar a vida das pessoas. Vocês são um exemplo daquilo que
a educação brasileira realmente precisa”.
Já a Coordenadora Geral de Políticas de Educação do Campo do MEC, Divina Bastos,
contou o que faz com que o programa dê certo nos estados. “A gente percebe o quanto
essa formação tem dado certo nos estados. Isso porque é uma formação que não tem
um formato padrão. Ela vai se adaptando de acordo com a realidade de cada estado e
município. É uma formação que tem tudo a ver com as necessidades das escolas do campo”.
A diretora da Fae/UFMG, Juliane Correia, pontua a importância a parceria para a
realização do programa em Minas Gerais. “É visível o quanto que ao longo desses anos a
Faculdade de Educação e a Universidade puderam enriquecer seus trabalhos de ensino,
extensão e pesquisa com as temáticas vindas dos educadores do campo”.

O programa
Ação do Programa Nacional de Educação no Campo (PRONACAMPO), o Escola da Terra
está presente em 13 estados brasileiros e, em Minas Gerais, é realizado pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Educação do Campo (NepCampo), da Faculdade de Educação
da UFMG), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), Ministério da
Educação (MEC) e municípios mineiros.
A iniciativa tem por objetivo promover a melhoria das condições de acesso, permanência
e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas em suas comunidades. O
Programa oferece apoio à formação de professores que atuam nas turmas dos anos
iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de várias idades, e em escolas
de comunidades quilombolas, fortalecendo a escola como espaço de vivência.
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EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

Novas diretrizes para a Educação Escolar Quilombola

A Educação Escolar Quilombola destina-se ao atendimento das populações quilombolas
rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e
econômica. Também podem ser considerados escola quilombola os estabelecimentos
de ensino próximos às comunidades quilombolas, desde que mais da metade de seus
estudantes sejam oriundos dos territórios quilombolas. Em Minas Gerais, são 32 escolas
estaduais quilombolas que atendem a 6.582 alunos.
Em 2017, foi publicada a Resolução SEE Nº 3.658, que institui as Diretrizes para a
Organização da Educação Escolar Quilombola. O documento traz orientações para
que os projetos políticos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas sejam adequados
à especificidade das vivências, realidades e história das comunidades quilombolas do
Estado. A publicação das diretrizes marca o desdobramento do Grupo de Trabalho da
Educação Quilombola (GTEQ), criado em 2015, que contou com representantes dos
17 territórios mineiros, como pesquisadores das universidades, pessoas ligadas às
comunidades quilombolas, educadores, entre outros.
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Entre os pontos destacados nas Diretrizes, está a criação do projeto político-pedagógico
da escola. Ele deverá expressar os princípios da Educação Escolar Quilombola na
Educação Básica, de forma coerente, articulada e integrada com a realidade histórica,
regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Além disso,
o projeto deverá ser elaborado de forma autônoma e coletiva, pautada em diagnóstico
da realidade e mediante o envolvimento e participação de toda a comunidade escolar.

Além disso, foram publicadas outras resoluções que visam organizar, desenvolver e
consolidar a Educação Escolar Quilombola. A Resolução SEE nº 2.796 de outubro de
2015, criou o Grupo de Trabalho da Educação Escolar Quilombola. A Resolução SEE nº
2.945, de 18 de março de 2016, foi uma normativa que atenta para as especificidades
do processo de escolha de servidores ao cargo de diretor e à função de vice-diretor para
exercício em escolas estaduais localizadas em territórios quilombolas. Já a Resolução SEE
nº 3.689, de 30 de janeiro de 2018, criou a Comissão Permanente da Educação Escolar
Quilombola no Estado de Minas Gerais.
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DESTAQUE
Secretaria publica diretrizes voltadas para Educação Escolar
Quilombola
Documento foi publicado no Diário Oficial Minas Gerais do último sábado
Matéria publicada em 27/11/2017 no site www.educacao.mg.gov.br

No mês em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, a Secretaria de Estado
de Educação (SEE) desenvolve mais uma ação de valorização voltada para as escolas
quilombolas de todo o Estado. Foi publicada no Diário Oficial Minas Gerais do último
sábado (25/11) a Resolução SEE Nº 3.658, que institui as Diretrizes para a Organização
da Educação Escolar Quilombola. O documento traz orientações para que os projetos
políticos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas sejam adequados à especificidade das
vivências, realidades e história das comunidades quilombolas do Estado.
A publicação das diretrizes marca o desdobramento do Grupo de Trabalho da Educação
Quilombola (GTEQ), criado em 2015, que contou com representantes dos 17 territórios
mineiros, como pesquisadores das universidades, pessoas ligadas às comunidades
quilombolas, educadores, entre outros. “Houve ampla participação das comunidades
remanescentes, educadores, pesquisadores e analistas educacionais. A partir da publicação
das diretrizes, nossas unidades escolares quilombolas deverão gradativamente, a partir
de 2018, se adequar às normas da diretriz”, destaca a Superintendente de Modalidade e
Temáticas Especiais de Ensino, Iara Pires Viana.

A Educação Escolar Quilombola destina-se ao atendimento das populações quilombolas
rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e
econômica. De acordo com a Resolução, também podem ser considerados escola
quilombola os estabelecimentos de ensino próximos às comunidades quilombolas, desde
que mais da metade de seus estudantes sejam oriundos dos territórios quilombolas. Em
Minas Gerais, são 32 escolas estaduais quilombolas que atendem a 6.582 alunos.
Entre os pontos destacados nas Diretrizes, está a criação do projeto político-pedagógico
da escola. Ele deverá expressar os princípios da Educação Escolar Quilombola na
Educação Básica, de forma coerente, articulada e integrada com a realidade histórica,
regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Além disso,
o projeto deverá ser elaborado de forma autônoma e coletiva, pautada em diagnóstico
da realidade e mediante o envolvimento e participação de toda a comunidade escolar.
A resolução também aborda a questão do currículo que deverá garantir, entre outras
coisas, o direito do estudante de conhecer o conceito, a história dos quilombos no Brasil
e em Minas Gerais, o protagonismo do movimento quilombola e do movimento negro,
assim como o seu histórico de lutas.
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Ainda segundo a Resolução, a Secretaria deverá manter em seu espaço virtual e/
ou eletrônico divulgação das ações pedagógicas, normas, orientações e informações
pertinentes à Educação Escolar Quilombola. “É importante que a SEE sempre tenha
disponível notícias ligadas às escolas quilombola, porque nós vimos nesse processo de
criação das diretrizes a necessidade de disseminar informações sobre o que é e como se
estrutura a educação quilombola, além de proporcionar a troca de experiências”, afirma
a coordenadora da Educação Escolar Quilombola na Secretaria de Estado de Educação,
Rogéria Cristina Alves.
O documento também aborda o processo de escolha de servidor ao exercício de cargo de
diretor e à função de vice-diretor de escolas estaduais quilombolas. Em Minas Gerais, os
gestores das escolas quilombolas são escolhidos mediante processo específico, conforme
as normas vigentes da Secretaria.
A Superintendente de Modalidade e Temáticas Especiais de Ensino da SEE destaca
a importância das Diretrizes para a comunidade quilombola. “A Educação Escolar
Quilombola é uma modalidade de ensino importante na construção da História do
Brasil, considerando que o reconhecimento e a valorização da diversidade étnica cultural
precisam estar na centralidade da formação da identidade mineira. No processo de luta
contra o racismo e a discriminação racial no Brasil, a publicação das Diretrizes é um
passo importante para a concretização de uma Política Estadual de Educação Escolar
Quilombola”, conclui Iara Pires Viana.

Comissão Permanente
Segundo a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, a intenção da SEE é que
o Grupo de trabalho se torne uma comissão permanente que deverá apoiar a educação
escolar quilombola. “É uma alegria poder entregar essas diretrizes. O Grupo de Trabalho
agora se converte em uma comissão permanente de Educação Escolar Quilombola e eu
tenho certeza que essas diretrizes servirão para o fortalecimento da educação nessas
comunidades favorecendo um desenvolvimento sustentável e reduzindo as desigualdades
que ainda estão presentes em muitas dessas comunidades”, conclui.
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A

DIREITOS HUMANOS,
DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Secretaria de Educação tem atuado, desde 2015, para fazer da escola um ambiente mais democrático e plural, pautado no respeito e
no reconhecimento das diferenças que existem no ambiente escolar.

Assim, criou uma série de ações e programas e fortaleceu outros, para promover, defender e garantir os Direitos Humanos, além de compreender e
enfrentar as violências no ambiente escolar, incentivar a participação dos
estudantes e da comunidade escolar, valorizar as diversidades e fortalecer a
política de educação integral nos territórios onde as escolas estão inseridas.
Dentre os programas implantados estão o Programa Convivência Democrática, a Campanha AfroConsciência e as ações da Educação Inclusiva.
Além disso, nos quase quatro anos de gestão, realizou dezenas de debates,
trocas de experiências, rodas de conversas, cursos e capacitações envolvendo estudantes, professores e famílias, com foco na promoção da igualdade,
na superação dos preconceitos, no respeito à diversidade, na tolerância, na
superação das desigualdades educacionais, na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, CONVIVÊNCIA
DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Convivência Democrática aposta no diálogo para prevenir
situações de violência nas escolas
Sistema auxilia Secretaria a traçar mapas das situações de violências na rede
A Secretaria de Estado de Educação vem se orientando pelo zelo em construir um ambiente educacional-educativo norteado pela convivência democrática. E, nessa perspectiva, a gestão da SEE desenvolve ações educativas junto à comunidade escolar, com o
objetivo de promover e defender direitos e conscientizar a todos sobre a importância do
reconhecimento e da valorização das diferenças e das diversidades no ambiente escolar.
O Programa de Convivência Democrática no Ambiente Escolar, criado em 2016, tem
entre os focos a construção de uma cultura de convivência democrática nas escolas. A
ação se fundamenta nas concepções de educação em direitos humanos e da formação
integral dos sujeitos e tem como objetivos a prevenção da violência nas escolas, a construção de uma cultura de convivência democrática e o reconhecimento e o respeito das
identidades e diferenças no ambiente escolar. O Programa também reúne procedimentos
para monitoramento e acompanhamento das pessoas envolvidas em atos de violência,
vítima e agressor.
Para cumprir seus objetivos, o Programa de Convivência Democrática articula projetos
e estratégias educativas para promover e defender direitos, compreender e combater
a violência no espaço escolar, incentivar a participação política da comunidade escolar,
valorizar a diversidade cultural e fortalecer a política de Educação Integral nos territórios
onde as escolas estão inseridas.

Em 2018, as escolas da rede estadual de ensino passaram a contar com o Sistema de
Registro de Situações de Violência uma das ações previstas no Programa de Convivência
Democrática e que tem como objetivo obter informações referentes às violências que
ocorrem dentro das escolas, identificar quais são mais frequentes e traçar um mapa das
situações de violências.
A partir dos dados inseridos no Sistema, é possível gerar relatórios e fazer um mapeamento que apresente os tipos de violência, motivações, órgão acionado e turno. Também
é possível verificar os tipos de envolvidos (vítimas, praticantes), sexo, cor/raça, idade,
cargo. O Sistema é acessado por senha e cada escola tem acesso exclusivo aos seus dados. As Superintendências Regionais de Ensino têm acesso aos dados das escolas de sua
jurisdição e a equipe da Coordenação de Educação em Direitos Humanos e Cidadania
tem acesso aos dados de todas as escolas da rede estadual.
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Justiça Restaurativa

Outra ação da SEE é o Programa Justiça Restaurativa nas Escolas – Núcleos de Orientação
e Solução de Conflitos Escolares (Nós), desenvolvido em parceira com a Prefeitura de
Belo Horizonte, Ministério Público de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais
e Faculdade de Direito da UFMG, cujo objetivo é tratar atos penais ou infracionais
cometidos por estudantes nas escolas de forma a transformá-los em oportunidades de
construir relações de cooperação, com a restauração de vítimas, autores dos conflitos e
reparação dos danos provocados.
A Secretaria também é parceira do Projeto de Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar
(Mesc), desenvolvido pela Defensoria de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais
(DPDH), que busca prevenir a violência e os conflitos no ambiente escolar a partir de
uma metodologia que fornece instrumentos e mecanismos para que a escola construa o
seu próprio processo de mediação. Um dos pontos fundamentais do projeto é trabalhar a
mediação de conflitos com os próprios alunos para que estes se tornem agentes inibidores
da violência da prática do bullying e incentivadores da cultura de paz intramuros.

Rodas de conversa do Sistema Prisional
A Secretaria de Estado de Educação conta atualmente com 74 escolas situadas em
prisões. Ao longo dos últimos quatro anos, foram promovidas rodas de conversas
em todos os territórios. Os encontros buscaram promover o intercâmbio de ações e
iniciativas inovadoras e levantar propostas para melhoria no sistema e no atendimento
aos assistidos.
A iniciativa foi resultado de parceria firmada entre as Secretarias de Estado de Educação
(SEE) e de Defesa Social (SEDS) e conduzida pela Coordenação de Educação em Direitos
Humanos e Cidadania da SEE e Gerência de Formação da SEDS, e reuniu, também, diretores e pedagogos que atendem as unidades do estado.
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Campanha AfroConsciência fomenta ações para superação do
preconceito racial e valorização da história e cultura afro-brasileiras
Nupeaas desenvolvem projetos de pesquisa no Ensino Médio sobre contribuições dos afrobrasileiros e africanos em diáspora

Em março de 2015, a Secretaria deu um importante passo em direção à efetiva aplicação
da Lei nº 10.639/2003 - que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afrobrasileira nos estabelecimentos de ensino – com o lançamento da Campanha AfroConsciência
– Com esta história a escola tem tudo a ver. A campanha tem a proposta de fomentar, por
meio de diferentes iniciativas, ações nas unidades escolares para a superação do preconceito racial, na busca pelo reconhecimento e valorização da história e da cultura dos
africanos na sociedade brasileira.
Ao longo da gestão, o tema esteve presente em capacitações realizadas nas Superintendências Regionais de Ensino e em diversas iniciativas de conscientização são feitas
nas escolas estaduais. A Secretaria também disponibilizou vários materiais on-line como
suporte para estudo dentro da temática.
No dia 20 de novembro de 2015, Dia da Consciência Negra, a SEE promoveu a “I Caminhada da Igualdade Racial”, que contou com evento na Cidade Administrativa, em Belo
Horizonte, com a presença de cerca de 450 estudantes. No mesmo dia, mais de 160 mil
estudantes de todas as regiões do Estado realizaram caminhadas e eventos em suas comunidades, com apresentações culturais, artísticas e pedagógicas. Desde então, o evento passou a constar no calendário escolar, sendo realizado todos os anos.
A Secretaria também incentivou a produção cientifica voltada para a temática. Em 2018,
foram criados 94 Núcleos de Pesquisa e Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e da Diáspora (Nupeaas), que beneficiam diretamente 1.128 estudantes. Os Núcleos constituemse em espaços de fomento à reflexão, pesquisa e produção científica, cultural e artística,
com enfoque na história, ciência, tecnologia, filosofia e trajetória político-social dos africanos em diáspora, e na história e cultura afro-brasileira como elementos necessários à
ressignificação da trajetória escolar dos alunos do ensino médio e pela solidificação de
ações pedagógicas de combate às práticas de racismo e discriminação nos ambientes
escolares. A ação faz parte da campanha da Afroconsciência.
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DESTAQUE
Combate ao racismo mobiliza estudantes e professores da
rede estadual de ensino
Atualmente, mais de 80% das escolas estaduais mineiras desenvolvem projetos relacionados
à História da África e cultura afro-brasileira. Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado
nesta terça-feira (20/11)
Matéria publicada em 19/11/2018 na Agência Minas

Nos últimos quatro anos, a criação de políticas públicas para inclusão da temática da
igualdade racial nas escolas estaduais ajudou a mudar a realidade de muitos jovens que
sofrem com o racismo diariamente.
“Em 2015, apenas 20% das escolas da rede estadual de Minas Gerais tinham projetos
relacionados à História da África e cultura afro-brasileira. Hoje, esse percentual ultrapassa
80%”, sinaliza a superintendente de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino da
Secretaria de Estado de Educação (SEE), Iara Pires Viana.

No Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, a educação
estadual tem motivos para comemorar os avanços conquistados desde 2015.
“Os trabalhos em sala de aula têm contribuído para aumentar a autoestima dos
estudantes que, muitas vezes, viviam situações de racismo e discriminação racial e não
conseguiam se posicionar frente a esses tipos de situação”, afirma Andréia Martins da
Cunha, coordenadora da Educação das Relações Étnico-raciais da SEE.

Conscientização
Aluno da Escola Estadual José Luiz de Carvalho, localizada em Ribeirão das Neves, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, Arthur Gonçalves Peres, de 19 anos, é um dos
1.128 estudantes que participam dos Núcleos de Pesquisas e Estudos Africanos e Afrobrasileiros e da Diáspora (Ubuntu/Nupeaas).
“Os núcleos foram criados para levar a experiência de pesquisa e extensão aos estudantes
da rede estadual de ensino e, ao mesmo tempo, estabelecer, por meio da produção de
novos conhecimentos, outros espaços e tempos pedagógicos favoráveis à promoção
da equidade racial e ao desenvolvimento escolar dos jovens do ensino médio”, explica
Andréia Cunha.
Na escola de Arthur, o trabalho é conduzido pelo professor de História, Ronildo Geraldo
da Silva. O foco da pesquisa são os saberes tradicionais populares, especificamente o das
benzedeiras do Quilombo Urbano Nossa Senhora do Rosário.
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“O objetivo foi desconstruir o preconceito que existe no Brasil em relação à religiosidade
africana. Nossa construção social desmereceu o que veio da África, como se fosse algo
ruim, inferior. Com a pesquisa, os estudantes se conscientizaram de que se trata, apenas,
de uma religiosidade diferente e que merece respeito”, destaca Silva.
“A pesquisa me ajudou a entender que a religiosidade deles é uma tradição cultural,
passada de geração para geração, mas muitas pessoas acham que é algo ruim. É preciso
debater o racismo na escola. Antes de fazer essa pesquisa, eu não percebia isso”, diz o
estudante Arthur Peres.
O Ubuntu/Nupeaas integra o projeto Iniciação Científica no Ensino Médio e faz parte do
Programa Afroconsciência, desenvolvido pela SEE.
“As ações de fomento do programa têm ajudado a ampliar a consciência de todos os
estudantes quanto à necessidade de se combater o racismo, não só dentro da escola, mas
em todas as instâncias sociais”, enfatiza Andréia Cunha.

Resultados das pesquisas
No último mês de outubro, professores-orientadores e estudantes-pesquisadores dos
núcleos apresentaram os resultados de suas pesquisas no X Congresso Brasileiro de
Pesquisadores/as Negros/as (Copene), realizado na Universidade Federal de Uberlândia
(UFU).
O evento reuniu professores, pesquisadores e estudantes das mais diversas instituições
acadêmicas de todas as regiões do Brasil, ativistas dos movimentos sociais e convidados
estrangeiros.
A próxima etapa será a exposição dos trabalhos no hall do Prédio Minas, na Cidade
Administrativa, desta segunda-feira (19/11) até a próxima sexta-feira (23/11). A exposição
“Itinerários Nupeaas: a construção de uma escola antirracista” compõe a programação do
Mês da Consciência Negra e tem como objetivo dar visibilidade ao projeto.
“O foco da exposição é destacar o protagonismo dos nossos jovens e também o trabalho
inovador realizado pelos professores do ensino médio de nossa rede. Também estão
previstas apresentações em feiras de ciências e nas atividades da Semana de Educação
para a Vida em diversas escolas do estado”, frisa Andreia Cunha.

Expansão
O planejamento da Secretaria de Estado de Educação para 2019 prevê a ampliação do
número de núcleos de pesquisa por meio do lançamento de um novo edital, além do
fortalecimento dos 94 núcleos já implantados. Para isso, o órgão estadual aposta em
novas parcerias e na consolidação das que já existem.
Atualmente, os parceiros do projeto são a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig), responsável pela seleção dos professores das IES que atuam como tutores
dos núcleos, e a Ação Educativa, ONG responsável pelo monitoramento qualitativo do
projeto e autora dos Indicadores de Qualidade na Educação – Relações Raciais na Escola
(Indiques), metodologia utilizada pelos núcleos para a coleta e análise de dados relativos
ao racismo e discriminação racial no contexto escolar.
“Recentemente conseguimos um novo parceiro, a Saga. Trata-se de uma empresa do
setor privado especializada no ensino de desenvolvimento de jogos digitais e em cursos
de computação gráfica. A empresa vai promover oficinas para os todos os estudantes
que participam dos núcleos. A parceria representa uma oportunidade valiosa de associar
os trabalhos de pesquisa produzidos pelos núcleos à linguagem tecnológica do universo
digital”, assinala Andréia Cunha.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Minas Gerais avança em ações de educação especial
inclusiva na rede estadual de ensino
Cerca de 1.800 escolas regulares no Estado, que possuem alunos com algum tipo de
deficiência ou comprometimento de desenvolvimento, estão autorizadas a oferecer o
Atendimento Educacional Especializado (AEE)

As diretrizes e objetivos da Secretaria de Estado de Educação que dizem respeito à
Educação Especial podem ser resumidos em apenas uma palavra: inclusão. Com a
proposta de inserir os estudantes que necessitam de atendimento diferenciado nas
classes comuns de escolas de Ensino Regular, a intenção da SEE é reforçar o conceito de
uma sala de aula como um ambiente de diversidade, respeito e assistência especializada.
Em 2018, cerca de 48 mil matrículas foram feitas na Educação Especial da rede estadual,
sendo que 95% delas estão em classes comuns do Ensino Regular, o que significa que cada
vez mais alunos com algum tipo de deficiência ou transtorno global de desenvolvimento
fazem valer o direito de qualquer estudante da Educação Básica ter sua formação em
escolas públicas regulares próximas de sua residência.
Apesar de garantir a vaga destes alunos especiais em escolas comuns, as necessidades
de cada um deles são minuciosamente observadas e acompanhadas para que seja feito
todo trabalho específico para seu desenvolvimento. É o que oferece o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), garantido em todas as escolas onde há estudantes com
deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento.
O AEE é ofertado em uma Sala de Recursos Multifuncionais, ambiente dotado de
equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos onde acontecem as
aulas complementares à escolarização regular, lecionadas por profissionais qualificados
e especializados no contraturno do aluno. Isso torna mais naturais os processos de
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes especiais, além de possibilitar o
melhor aproveitamento e avanço de suas potencialidades. Atualmente, em todo Estado,
aproximadamente 1.161 escolas contam as Salas de Recursos Multifuncionais do AEE.
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Se, além do Atendimento Especializado, o aluno necessitar de um acompanhamento mais
próximo que o auxilie a absorver melhor o conteúdo em sala de aula e a se comunicar
com professores regentes de turma e de aula e com seus colegas, há outros recursos
de acessibilidade: o Profissional de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias
Assistivas; o Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o guia-intérprete,
todos preparados e designados especificamente para apoiar deficientes intelectuais,
auditivos ou visuais, respectivamente.
Além das salas de recursos multifuncionais, que permitem facilitar o aprendizado,
a promoção da acessibilidade arquitetônica e tecnológica destes estudantes é feita
pela SEE por meio de reformas nos prédios e novas construções, de forma gradual e
contínua, sob gerência da Superintendência de Infraestrutura Escolar da Subsecretaria
de Administração do Sistema de Ensino.
Além disso, a Secretaria de Educação garante a distribuição, conforme a demanda, de
materiais de tecnologia assistiva e kits de acessibilidade, como Kit cegueira, kit baixa
visão e kit comunicação alternativa para uso dos estudantes.
A rede estadual conta ainda com 26 escolas especiais que atendem 2.494 alunos de
forma exclusiva, conforme opção das famílias.

Centros de Capacitação
A Secretaria de Educação mantém o funcionamento de cinco CAS*, localizados nos
municípios de Belo Horizonte, Montes Claros, Varginha, Diamantina e Uberaba. Eles
são implantados por resoluções e funcionam anexos a alguma escola estadual que fica
responsável pelas questões administrativas.
Além deles, existem 4 Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual
(CAPs) - CAP São Rafael – Instituto São Rafael, CAP Montes Claros, CAP Patos de
Minas e CAP Uberaba. Existem também existem dois Núcleos de Capacitação e Apoio
Pedagógico às Escolas de Educação Básica nos municípios de Januária e Governador
Valadares e o Núcleo de Capacitação da Deficiência Intelectual, que funciona na EE
Pestalozzi, em Belo Horizonte.
Os centros de referência são responsáveis por realizar capacitações dos profissionais da
educação da rede estadual de ensino e da rede municipal de ensino; produzir orientações
às escolas e às Superintendências Regionais de Ensino e além de livros didáticos (Braille,
ampliado e mecdaisy) e materiais acessíveis.

* Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez
(CAS).
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

A participação popular e a gestão democrática na Educação foram diretrizes que permearam toda a ação da Secretaria de Educação, no órgão central e nas 47 Superintendências
Regionais de Ensino, que se tornaram parceiras fundamentais da gestão. Nas escolas
estaduais, ficou cada vez mais aprofundada a gestão com base no universo da própria
escola, na descentralização dos recursos atrelada à autonomia da escola em traçar os
seus percursos pedagógicos.
Em 2015, a SEE realizou o processo de escolha de novos diretores e vice-diretores, que
contou com ampla participação de pais, estudantes e trabalhadores que atuam na escola.
As comunidades escolares escolheram 3.485 diretores e 4.393 vices-diretores.
A ampla participação dos trabalhadores no processo de certificação – pré-requisito para
o candidato ao cargo diretor de escola e que avalia conhecimento pedagógico e técnico
e as competências necessárias para o desempenho do cargo – já foi um indicador da importância deste processo. Foram 10.196 candidatos habilitados a montar chapas no processo, de um total de 25.299 candidatos inscritos nesta etapa (90% deles professores).
Toda a elaboração do processo de escolha privilegiou a escuta à comunidade e sua ampla
divulgação, com o recolhimento de sugestões que culminaram na Resolução 2795/2015
que normatizou o processo. Na montagem das chapas, puderam participar profissionais
efetivos e não-efetivos. A Resolução definiu também o tempo de mandato das direções
de escola, em três anos, com direito a uma recondução.
No final de 2018, aconteceu novo processo de certificação, no qual foram inscritos
26.107 candidatos, dos quais 18.665 estiveram efetivamente presentes no dia da prova.
O resultado final do processo foi 4.425 servidores certificados.

Fóruns Regionais, ouvir para governar
Durante toda a gestão, a Secretaria de Estado de Educação esteve presente nas reuniões dos
Fóruns Regionais promovidos pelo Governo de Minas Gerais em todos os 17 territórios de
desenvolvimento do Estado. A SEE debateu com os participantes as principais demandas das
regiões na área da Educação e participou das etapas devolutivas em 2016 e 2017.
Os Fóruns Regionais de Governo tinham por objetivo incluir a população no processo
de planejamento das ações governamentais, monitoramento e avaliação de políticas públicas de forma regionalizada. Desta forma, foi possível planejar e desenvolver estudos
localizados, além de mapear as necessidades de cada região.
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Planos de Educação e Conferência Estadual de Educação
Em parceria com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a
Secretaria de Estado de Educação auxiliou os municípios na discussão e aprovação dos
Planos Municipais de Educação. Foi criada uma rede de assistência técnica que foi estruturada de forma regionalizada para dar suporte a cada uma das cidades do estado. Hoje,
os Planos Municipais de Educação dos 853 estão sancionados.
Em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a SEE participou
das discussões para a elaboração do Plano Estado de Educação. Foram realizadas 23
reuniões preparatórias, que começaram ainda em 2015. O Projeto de Lei (PL) 2.882/15,
que aprova o Plano Estadual de Educação (PEE), define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área pelos próximos dez anos. O documento já foi aprovado pela ALMG.
Outra ação realizada em parceria com os municípios, a Conferência Estadual de Educação, que aconteceu em maio de 2017, teve como tema principal a construção de um
sistema de educação que integre as ações dos municípios e do Estado. A Conferência foi
precedida de etapas municipais e de uma etapa territorial, que aconteceu em 12 municípios sede, no mês de novembro de 2017.
As discussões contaram com a participação de representantes de profissionais da educação básica, profissional e superior, movimentos sociais, gestores dos municipais e da
sociedade civil em geral. A Conferência teve por objetivo mobilizar a sociedade mineira
para intensificar o monitoramento e avaliação do cumprimento dos Planos de Educação,
suas metas e estratégias, propondo melhorias à política nacional e estadual, bem como
responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições entre os entes federativos, de forma a fortalecer a construção dos Sistemas Estadual e Nacional de Educação.
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