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Aos vinte e um (21) dias do mês de julho de 2020, às dezenove (19) horas, 

instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação de 

Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Consequências 

da Pandemia na Educação. A reunião contou com a presença dos seguintes 

membros: Marcos Evangelista Alves, Eliane Turra, Camila Trigo Matos, Soraia 

Feliciana Mercês, Roberta da Costa L. Nora,  Galdina de Souza Arrais, Naila 

Garcia Mourthé, Paulo Henrique Santos Fonseca, Cláudia Neves San Miguel, 

Valéria Peres Morato Gonçalves, Ângela Maria R.F. Barreto, Márcia de Fátima 

N. Cruz, Sabrina Pereira da Silva Tavares, Rui César Resende de Souza, Clarice 

Barretos Linhares, Stael Maria Gomes, João Martins Nogueira Junior, Elias José 

Lopes de Freitas, Cláudia Lopes da Costa, Neuma Soares Rodrigues, Mayara 

Capella Silva Cruz de Brito, Maria José Macedo, Álvaro Boechat Chiarello. 

Justificaram suas ausências: Analise de Jesus da Silva, Gláucia Pinto e Porto e 

Fabrícia de Oliveira Silva. Contou-se, ainda, com as presenças de Antônio 

Lambertucci, como convidado, e de Vanessa Márcia da Cunha, como secretária 

executiva. O coordenador Marcos Evangelista Alves iniciou a reunião na referida 

data no endereço eletrônico previsto em convocação, cuja ferramenta virtual foi 

o Google Meet. Cumprimentou a todos e pediu autorização para a gravação da 

reunião. Obteve-se unanimidade e, então, solicitou aos presentes na sala que 

se apresentassem e informassem a instituição que representam neste Fórum. 

Em seguida, procedeu conforme pauta: 1- Informes: 1.1 – Metodologia: três (3) 

minutos de fala para cada pessoa contar suas experiências na área da Educação 

neste período de pandemia, podendo-se fazer as inscrições via chat. 1.2 – 

Apresentação dos novos membros do Fórum, Eliane Turra (titular) e Kátia 

Canguçu (suplente), representantes do Conselho Estadual de Educação e 

Cláudia Neves San Miguel, representante do SINEP. 1.3 – Segundo o 

calendário, a próxima reunião ocorrerá em 18/8/2020 e, seguindo a sugestão da 

coordenação, cada grupo de trabalho (GT) falará da meta específica de cada 

eixo temático à luz das consequências da pandemia. É necessário decidir quais 

serão os 3 GTs que farão sua apresentação. Após, houve realocação de 

representantes dos GTs nos eixos temáticos e oficializou-se o seguinte 

delineamento: a) Temática: Ed. Infantil, meta nº 1, representantes: Moacir 

Gonçalves Marinho, Edson Miguel Barcelos, Ângela Maria R. F. Barreto, Vera 

Lúcia Otto Diniz e Stael Maria Gomes. b) Temática: EJA, metas: 8,9,10, 

representantes: Soraia Feliciana Mercês, Cynthia Souza Calcagno, Álvaro 

Boechat Chiarello e João Martins Nogueira Junior. c) Temática: Ensino 

Fundamental, metas: 2,5, representantes: Roberta da Costa L. Nora e João 

Martins Nogueira Junior. d) Temática: Ensino Médio, metas: 3,11, 

representantes: Márcia de Fátima N. Cruz e Neuma Soares Rodrigues. e) 

Temática: Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino, 

metas: 15,16,17,18, representante: Cláudia Lopes da Costa. f) Temática: 

Pessoas com Deficiência, meta:4, representantes: Rui César Resende de Souza 

e Moacir Gonçalves Marinho. g) Temática: Financiamento, meta:20, 



representante: Naila Garcia Mourthé e Fabrícia de Oliveira Silva. h) Temática: 

Avaliação Externa, meta: 7, representantes: Galdina de Souza Arrais e Maria das 

Graças Lima. i) Temática: Educação Superior, metas:12,13,14, representantes: 

Analise de Jesus da Silva e Gláucia Pinto e Porto. j) Temática: Educação 

Integral, meta: 6, representante: Cláudia Neves San Miguel. k) Temática: Gestão 

Democrática, meta:19, representante: Cláudia Lopes da Costa. 2) 

Consequências da Pandemia na Educação. 3) Definição dos GTs para 

apresentação na próxima reunião. Elias José Lopes de Freitas lembrou que o 

trabalho de cada eixo de acompanhamento do Plano Municipal de Educação de 

Belo Horizonte (PME/BH) iniciou-se na reunião anterior e foi realizado pelo eixo 

Educação Infantil. Explicou que a lógica de trabalho modificou-se em virtude da 

Pandemia e que para este retorno não teria sentido não se fazer uma “escuta” 

da experiência pessoal de cada um. Passando ao segundo ponto da pauta, o 

coordenador Marcos Evangelista Alves retomou a palavra e iniciou informando 

sobre as ações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a saber: a) Já houve 

divulgação do que o município de Belo Horizonte tem feito, pensado e as 

posturas tomadas diante do distanciamento social. Imediatamente após a 

orientação as aulas foram suspensas (a partir de 18 de março). b) Em junho 

durante a suspensão das aulas foram feitas reuniões regionalizadas com os 

diretores, os vice-diretores, os coordenadores e os professores para discussão 

e tomada de decisão conjunta. c) Decidiu-se fazer discussão de possível retorno 

às aulas e se conhecer mais de perto a comunidade, publicando-se uma Portaria 

em que os professores sairiam do status sobreaviso e seriam direcionados para 

o status teletrabalho. Professores trabalhando em conjunto com os diretores e 

os coordenadores pedagógicos tentando estudar este cenário e sua comunidade 

e o que seria possível se fazer. d) Deixou claro na própria mídia que a PBH não 

é a favor da Educação à Distância (EAD) neste momento na Educação Básica. 

Particularmente, avalia não ser possível para o professor, nem para o aluno e 

tampouco para o responsável. Não adotaram e não pensam em adotar a EAD. 

e) Juntamente com os estudos que as escolas tem feito, pensam em várias 

possibilidades que podem ser viabilizadas, a saber: ensino remoto para alunos 

de 9 a 14 anos que poderiam buscar as atividades na escola uma ou duas vezes 

na semana, de forma que não cause aglomeração; reprodução de um plano de 

aula do professor; rodízio de alunos caso o retorno se dê sem a vacinação de 

todos; orientação mais próxima dos professores aos estudantes que estão em 

processo de alfabetização; infraestrutura na escola; acolhimento e modo de 

atendimento dos professores que tem idade acima de 60 anos; planos que os 

professores tem para o ano; oferta de um ensino com o uso da tecnologia. Tudo 

está sendo estudado, inclusive experiências de outros países, outros estados. 

Finalizou dizendo que tem-se que ter cautela, paciência e muito cuidado com o 

professor, o aluno, a família; todos os seres humanos neste momento. Após, 

Neuma Soares Rodrigues tomou a palavra para referir-se ao Ensino Médio. Em 

sua avaliação: a) As aulas remotas desde que foram disponibilizadas pelo 

Estado não estão contemplando o Ensino Médio. b) As aulas remotas não 

atingem mais do que 40% dos alunos e os adolescentes que estão no terceiro 

ano não estão tendo base para fazer o ENEM. c) Na grande Belo Horizonte, a 

Rede Minas não contempla todos os lugares. d) Os alunos do segundo grau 



estão estudando em apostilas que não os atendem e sem informações corretas. 

e) Quanto à evasão, o número de alunos do Ensino Médio aumentará porque os 

estudantes não conseguem entender as aulas dadas nem no aplicativo, nem na 

TV e tem dificuldade de aprender os exercícios que estão nas apostilas. Também 

não podem contar com a ajuda dos pais que não tem condições de auxiliar e 

muitos saem para trabalhar. f) Não está havendo igualdade de direitos para todos 

incluindo a questão alimentar porque o Estado forneceu o benefício Bolsa 

Merenda onde nem todos tem o direito de recebê-la. Complementou dizendo que 

existem grupos de WhatsApp dentro das escolas onde a maioria dos alunos não 

dá retorno aos professores, ou seja, em grupos de 40 alunos, somente 2 ou 4 

fazem a devolução dos exercícios para os professores. Acredita que em tempos 

de pandemia, infelizmente, o Estado está falhando e que, talvez, seria melhor ter 

a mesma postura do município. Enquanto mãe, afirmou não querer sua filha na 

escola neste momento. Finalizou falando que o governador do Estado de Minas 

Gerais previu, a princípio, um retorno às aulas presenciais no mês de setembro 

e se questiona sobre o recurso financeiro que está sendo gasto com as aulas 

remotas e se o aluno que nunca teve acesso a essas aulas, se ele será avaliado. 

Na perspectiva da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial, Soraia Feliciana 

Mercês falou que o trabalho neste momento tem sido reduzido visando a 

diminuição de danos e a garantia da segurança alimentar das comunidades com 

a entrega de cestas básicas pela PBH. Disse que alguns projetos estão em 

desenvolvimento e, levando-se em conta a nova realidade de trabalho, recordou 

que não possuía um aparelho de telefonia móvel (celular) e agora precisa tê-lo 

para garantir as condições de trabalho. Também não possui uma cadeira 

apropriada para exercitar esse trabalho e então pensa nas condições atuais dos 

professores. Avaliou que hoje há uma nova realidade e que tem-se que ter 

cuidado com as pessoas envolvidas nessa nova realidade, como os educadores, 

os alunos e suas famílias. Considera que neste momento as sensibilidades e as 

fragilidades vão se sobrepondo, existindo o desafio de se encontrar “forças” para 

lidar com esta situação. Entende que há muita limitação dentro dos recursos 

apresentados e questiona qual seria a expectativa de educação desejada para 

o futuro, para as novas gerações. Paulo Henrique Santos Fonseca, 

representante do SindUte e SindRede declarou que há grande diferença entre 

as propostas do Estado de Minas Gerais e as do município de Belo Horizonte. 

Explicou que no Estado viu-se a perda total da autonomia, da liberdade de 

cátedra, da construção do conhecimento, onde tem-se aulas gravadas, 

aplicativos conteudistas, com a TV limitada e grande parte dos estudantes, como 

já foi dito, não tem acesso a esses conteúdos. Avalia que: a) Primeiramente, o 

conteúdo não substitui a escola, não substitui a socialização. b) “Somos hoje a 

sociedade da informação mas o conhecimento é parco”. c) As teleaulas não 

“chegam” à maioria dos estudantes e quando os professores entram na sala 

virtual, somente 3 ou 4 alunos a acessam sem interesse, estímulo e participação. 

Acredita na construção que está sendo realizada na rede municipal, mas acha 

que ainda necessita de melhorias. Informou que o SindRede promoveu um 

Seminário apontando várias possibilidades de reformulação dos estudos; 

construção com foco primeiro na qualificação dos trabalhadores e depois na 

discussão política pedagógica. Porém, algumas escolas não estão seguindo tais 



orientações e estão enviando as atividades para os alunos, o que considera ser 

um erro. Completou dizendo que quando os profissionais da saúde e os 

cientistas vislumbrarem o retorno às aulas presenciais, acredita que serão 

necessários mais trabalhadores na Educação porque as turmas deverão ser 

reduzidas e a presença diária não será mais possível. Avalia, também, que “as 

coisas” sejam mais fáceis no Uruguai onde todos os estudantes tem tablet e 

acesso à internet, e que, talvez, a PBH deva pensar em disponibilizar acesso à 

internet nos aparelhos públicos e praças da cidade. Citou que na Finlândia onde 

já se tem turmas reduzidas com 6/8 alunos dependendo da série, talvez isso seja 

mais tranquilo, diferente dessa realidade, onde tem-se 30/40 alunos por sala. 

Finalizou dizendo que a construção deve ser feita com a comunidade escolar, 

que esse momento é de acolhimento como a PBH tem feito e de compreensão 

da nova realidade. Álvaro Boechat Chiarello, representante do Cellos, contou 

que o planejamento organizado em janeiro foi paralisado com as atividades 

sobre a população LGBT, canceladas; sendo elas: importante evento em 17/5, 

Feijoada da Diversidade, Comissão Organizadora da Conferência de Direitos de 

Organização e 23ª Parada. Completou dizendo que: a) Estão desenvolvendo 

reuniões virtuais e lives de assuntos ligados à população LGBT representando 

os conselhos de forma virtual. b) Atualmente, está acontecendo a 7ª Jornada da 

Cidadania LGBT de BH com lives às quartas e aos domingos no mês de julho, 

que eram presenciais e articuladas com a Parada. c) Existem outros desafios de 

saúde mental. Complementando a fala de Álvaro Boechat Chiarello, João 

Martins Nogueira Júnior falou que tem feito trabalho de escuta e assistência com 

a comunidade LGBT que tem acesso à escola, percebendo sua vulnerabilidade. 

O trabalho consiste na assistência, na alimentação, no cuidado com a saúde, 

com a saúde mental e com a violência de forma física e simbólica neste momento 

de isolamento. O jovem LGBT tem a dificuldade de colocar sua situação aos 

seus pais em casa e por conta disso pode sofrer violência. Também falou que 

está preocupado com a volta da discussão sobre a Escola Sem Partido na 

Câmara Municipal de Belo Horizonte e que, enquanto entidade, estão 

elaborando uma nota para apresentação na referida Câmara. Finalizou dizendo 

que espera que possam construir alternativas juntos para a própria comunidade 

como um todo. Márcia de Fátima N. Cruz, quanto ao Ensino Médio, avalia que: 

a) A questão da evasão escolar é séria e preocupante. b) A formação dos 

estudantes vai ficar muito aquém dentro do sistema oferecido, mesmo para 

aqueles que vão persistir e não evadir. c) Os alunos já se sentirão derrotados e 

com poucas possibilidades para participarem do ENEM. d) Precisa-se de 

sensibilidade, que traria um certo alívio, por parte das autoridades dos 

representantes do Estado porque não é o momento de preocupações com 

aparências políticas. e) O adoecimento mental e emocional dos jovens vem 

trazendo consequências graves, o que é preocupante. Neste período de 

isolamento tem conhecimento do aumento do número de acontecimentos 

dramáticos entre jovens. f) A perspectiva oferecida pelo Estado não é real e acha 

um agravante para essa faixa etária porque esse é um momento complexo e 

difícil. g) A não liberação por parte do Estado da obrigatoriedade do estudo e a 

deficiência com a qual está sendo ofertada para a faixa etária aumenta a 

angústia e a falta de perspectiva dos jovens que já passam por diversas 



situações. A representante da UNCME Galdina de Souza Arrais enunciou que 

esse é um momento de enfrentar os novos desafios e aprender a lidar com as 

dificuldades e os obstáculos. Que a suspensão das aulas se deu sem nenhum 

planejamento em 16/3 e o primeiro passo dos municípios de BH, Contagem e 

outros foi o afastamento e o cuidado em alimentar as crianças. Que a partir de 

então foram emitidas notas orientativas para os municípios em relação à 

suspensão das aulas e começou-se a construir uma parceria com o Conselho 

Nacional de Educação em que emitiram um Parecer para o atendimento da 

necessidade daquele momento. Tinha-se a preocupação pela ausência das 

aulas presenciais, a garantia do direito à educação e de se acolher as famílias. 

O diálogo com os municípios e os pais em busca de resposta/solução foi de 

responsabilidade de cada ente federado e de cada sistema de ensino. A UNCME 

construiu um guia de orientação que traz a experiência de BH e de Contagem e 

os desafios a serem enfrentados pela pandemia. Acredita que o grande desafio 

se dará quando houver a discussão sobre o retorno às aulas presenciais e que 

ele deve ocorrer somente após a vacinação de todos. Avalia que devem-se 

construir novas alternativas, novo debate e diálogos com a cidade como um todo 

para se construir medidas que não venham produzir de alguma maneira a 

desigualdade e que seja uma “travessia” para todos em prol das famílias e de 

todo o povo brasileiro. Cláudia Neves San Miguel, representante do SINEP, falou 

que a escola e os professores não estão medindo esforços para que o impacto 

da pandemia seja reduzido e que sabem que a Educação Infantil é o segmento 

que mais está sofrendo, já com o encerramento de algumas escolas por não ter 

alunos para dar continuidade aos estudos. Que com certeza tais alunos irão para 

a rede municipal que sofrerá outro impacto para receber esse grande número de 

estudantes. Além da referida perda, o que mais a deixa triste é a questão do 

desemprego dos professores. “O impacto é para todos, é a nível nacional”. Tem 

orientado e participado de inspeção escolar e o SINEP tem trabalhado nesse 

sentido e no sentido psicológico dando “suporte” a diretores que tem fechado 

suas instituições com muitos anos de funcionamento. Disse que está difícil para 

todas as redes de ensino e que acredita que tem que ter fé de que tudo vai 

passar e esperança de que dias melhores virão. A representante do TCE MG 

Naila Garcia Mourthé destacou que o Tribunal fez um estudo em parceria com 

os tribunais de contas do país chamado “A Educação Não Pode Esperar”, 

tentando avaliar e mensurar o cenário nacional neste momento das grandes 

carências. Comunicou que expediram duas notas técnicas; em uma solicitaram 

aos gestores especial atenção quanto à transparência dos dados gastos para o 

acompanhamento de todos na área da Educação e a outra com relação ao uso 

da tecnologia, solicitaram a proteção dos dados de alunos e de professores para 

assegurar a privacidade dessas pessoas. Informou que também articularam o III 

Encontro Mineiro de Conselheiros de Educação com diversos atores para 

conhecer experiências positivas neste sentido e contribuir para uma retomada 

com um menor impacto. Cláudia Lopes da Costa, representante do SindRede, 

disse que nesse momento de total desordem, medidas foram tomadas pela PBH 

como o isolamento social e o fechamento das escolas logo no princípio da 

pandemia e as considera assertivas. Que a partir daí houve discussões sobre a 

Educação à Distância (EAD). Avalia tal educação como inaceitável por diversos 



motivos, a saber: por ter caráter excludente na rede pública; por questões 

materiais (acesso a computador, celular, internet); por questões familiares 

(famílias que não tem condições de acompanhar os estudos e ter locais de 

estudo adequados em casa) e o que representa quanto à privatização, ou seja, 

a transferência de recursos públicos para os setores privados, mas a PBH não 

“seguiu esse caminho”. Falou que o governo federal, que ignora seu papel na 

coordenação de políticas educacionais, não se mostrou à frente e tampouco 

anunciou alguma ação estratégica para a Educação neste momento, tendo os 

municípios e os estados que tomarem suas próprias decisões. Considerando o 

impacto do fechamento de escolas particulares, avalia que a PBH deve pensar 

na migração desses alunos e um possível retorno com um número reduzido de 

estudantes em sala, e, assim, num aumento do número de professores. 

Complementou dizendo que os sindicatos realizaram Seminário que abordou a 

questão do teletrabalho nos tempos da pandemia e houve boas discussões. 

Pensa que é preciso mais “abertura” da PBH para serem mais ouvidos neste 

momento difícil e discutirem sobre a construção. Tem feito lives e fóruns de 

debate da categoria e acha que tem que ter maior “troca” entre a PBH e os 

sindicatos. A representante do SINPRO Valéria Peres Morato Gonçalves citou a 

aprovação do Fundeb com o texto que trata da questão do CAQ (Custo Aluno 

Qualidade) e de torná-lo permanente. Falou que: a) A pandemia criou situações 

diferenciadas em cada setor e traz problemas para a Educação como um todo. 

b) O desdobramento dos professores da rede privada e como eles estão se 

reinventando “da noite para o dia” neste momento tem lhe causado profunda 

admiração. c) Como não há um governo que trate a pandemia como deve ser, 

saúde pública de estado, não há perspectiva de retorno para o setor educacional 

e para toda a população brasileira. d) É uma situação difícil, acha que o Conselho 

Estadual deve cobrar uma posição do MEC que sinalize e dê “um norte” para o 

país no que tange a Educação. e) Entende que o retorno precisa contar com a 

participação de todos os atores envolvidos: estudantes, pais, gestores e 

professores. Ângela Maria R.F. Barreto, representante do Fórum Mineiro de 

Educação Infantil (FMEI), parabenizou as várias falas anteriores e disse que o 

momento é delicado para a Educação e demais áreas das políticas públicas. 

Comunicou que o FMEI e o Fórum Regional de Educação Infantil de BH tem feito 

discussão sobre a necessidade da Educação ser a protagonista no processo de 

retomada das aulas e que seja feito um trabalho intersetorial tanto a nível de 

Secretaria quanto das Regionais e Escolas. Contou que tem discutido a questão 

das crianças em maior vulnerabilidade, considerando que há crianças que estão 

em situações muito precárias, questão essa que precisa ser negociada com 

todos os atores no que se refere a adequação de alguma prioridade nesse 

retorno. Informou que ainda não há consenso sobre isso mas tem discutido no 

Fórum com relação à violência doméstica e outras dificuldades que a pandemia 

escancarou e que estão pensando em consultar o CME/BH e a SMED a esse 

respeito. Disse que as regionais/escolas já estão fazendo um trabalho de 

aproximação das famílias e que foi aplicado um questionário nos conselhos e 

secretarias de todo o Brasil que dá uma visão geral de como se deu o processo 

de suspensão das aulas, das atividades não presenciais e o que pensam as 

famílias. Finalizou contando que os trabalhadores elaboraram no Movimento 



Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) um trabalho de muita 

articulação cujos dados estão sendo consolidados e logo serão divulgados. O 

representante da SMED Elias José Lopes de Freitas parabenizou as ações 

tomadas pelas diversas instituições neste período de pandemia. Após, definiu-

se como pauta das próximas reuniões que cada GT faça uma reflexão da 

situação de cada eixo dando continuidade à proposta voltada para a experiência 

pessoal à luz das consequências da pandemia, num espaço de tempo de 20 a 

30 minutos. Decidiu-se para a reunião de 18/8 os seguintes eixos: Avaliação 

Externa, Financiamento e Educação Infantil. Galdina de Souza Arrais propôs que 

nas apresentações houvesse um paralelo, uma comparação das metas do 

PME/BH com o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação 

de Minas Gerais. João Martins Nogueira Júnior sugeriu que o Fórum, enquanto 

entidade, escrevesse um documento e encaminhasse para instituições como o 

MEC solicitando que os órgãos responsáveis se posicionem e preservem uma 

educação de qualidade. Definiu-se que o próprio João Martins fará o esboço de 

um texto que será submetido à apreciação de todos na próxima reunião. Neuma 

Soares Rodrigues solicitou que um representante do CEE MG viesse a compor 

o GT do Ensino Médio e Eliane Turra sugeriu que o convite de participação fosse 

dirigido à Katia Kanguçu que é superintendente da Superintendência de 

Secretaria do Estado. O coordenador Marcos Evangelista Alves solicitou o envio 

aos membros do Fórum dos nomes dos representantes de cada GT, do PME/BH, 

dos Anais da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte e do 

Regimento Interno deste Fórum; agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião às 20h38min (vinte horas e trinta e oito minutos). 

   

 


