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No primeiro dia do mês de dezembro de 2020, às dezenove horas e quinze 
minutos (19h15min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal 
Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 
1- Informes; 2- Apresentação dos GTs no contexto da Pandemia: Educação 
Integral, Pessoas com Deficiência e Ensino Médio. A reunião contou com a 
presença dos seguintes membros: Marcos Evangelista Alves, Naila Garcia 
Mourthé, Cláudia Neves San Miguel, Márcia de Fátima N. Cruz, Analise de Jesus 
da Silva, Elias José Lopes de Freitas, Neuma Soares Rodrigues, Roberta da 
Costa L. Nora, Rui César Resende de Souza, Moacir Gonçalves Marinho, Vera 
Lúcia Otto Diniz e Vinício Araújo Martins. Justificaram suas ausências: Álvaro 
Boechat Chiarello, João Martins Nogueira Júnior, Gláucia Pinto e Porto, Ângela 
Maria R.F. Barreto, Alessandra Teixeira, Janaína Mota Mascarenhas e Eloísa 
Alves de Sales. Contou-se, ainda, com as presenças de Patrícia Queiroz e 
Esther Barbosa, como convidadas da Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais (SEE/MG), 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 Google Meet. Ele cumprimentou a todos e procedeu conforme pauta: 
1- Informes: 1.1 – Apresentação dos novos membros do Fórum: Eloísa Alves de 
Sales (titular) e Vinício Araújo Martins (suplente), representantes da Diretoria de 
Políticas para a População LGBT. 1.2 – Aprovação do Calendário de reuniões 
para 2021. 1.3 – Agendamento dos GTs para a próxima reunião (16/02) de 2021: 
EJA, Ensino Fundamental, Valorização do Magistério e Formação dos 
Profissionais de Ensino e Gestão Democrática. Em seguida, passou a palavra 
para a representante do GT Educação Integral, Cláudia Neves San Miguel. Ela 
iniciou se apresentando e agradeceu por fazer parte deste trabalho, o apoio da 
Secretaria Executiva e à Diretora da Educação Integral, Arminda Oliveira, pelos 
dados fornecidos. Depois, ela apresentou a Meta 6 e explanou sobre o Programa 
Escola Integrada: A) É uma ação que compõe a política de Educação Integrada 
do município de Belo Horizonte. B) Está presente nas 176 escolas de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Educação com um atendimento médio de 
57.000 estudantes/ano. C) As atividades desenvolvidas nas oficinas são 
realizadas no contra turno e atendem as seguintes áreas: acompanhamento 
pedagógico; arte e cultura; educação socioambiental; educação e diversidade; 
direitos humanos e cidadania; cidade, patrimônio cultural e educação; 
educomunicação e uso de mídias; esporte e lazer; prevenção e promoção à 
saúde e investigação no campo das ciências; leituras na Educação Integral. D) 
Dialoga com conhecimentos, equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade por meio da articulação com 218 parceiros. E) Pressupõe a 
realização de ações intersetoriais entre diferentes esferas governamentais com 
a realização de 36 projetos. F) As Principais Atividades e/ou Projetos 
Desenvolvidos pela Escola Integrada são: Estudantes no Acompanhamento 
Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática; ECOESCOLA BH – Percursos 
ambientais; Projeto Entrando em Campo; Aulas Passeio; Programa Esporte para 



Todos; Escolas Participantes no Projeto Circuitos de Museus; Musicalização / 
Concertos Didáticos Filarmônica; Núcleo de Línguas; Orientação Profissional; 
Inclusão Digital. G) 73% das atividades acontecem nos espaços escolares, 17% 
em espaços locados (atualmente 0%), 3% cessão de espaços e 7% em espaços 
públicos. H) Apesar do contexto atual, o atendimento às crianças e adolescentes 
frequentes no Programa Escola Integrada é garantido sem perdas na 
qualificação das ações. I) O estudante que participa da Escola Integrada recebe 
até 5 refeições por dia. J) Considerando o último dado de março de 2020, antes 
do período da Pandemia, tem-se o registro de 43.772 estudantes matriculados 
na Escola Integrada. Neste período, estavam em processo de matrícula por meio 
do Cadastro do Tempo Integral (realizado de forma eletrônica). K) Atividades 
desenvolvidas em 2020 (durante o período da pandemia): informativas, 
orientadoras, lúdicas, artísticas, literárias, reflexivas. As escolas têm realizado 
produção de conteúdo virtual por meio de sites, blogs, facebook, instagram, com 
produção de vídeos, podcasts, e-books, entre outros. L) Realização de formação 
com os 1.600 monitores da Escola Integrada. M) Desafios: repensar a concepção 
de escola e as relações estabelecidas dentro desse espaço; uso das tecnologias 
como recurso de interação, aprendizagem de vivências ampliando o conceito de 
aula, de espaço e de tempo; formato híbrido de trabalho mediado pela tecnologia 
e com igualdade de oportunidades. N) Perspectivas para 2021: inserção das 
atividades da Escola Integrada de forma orgânica e incorporada ao Projeto 
Político Pedagógico e à dinâmica da escola, para que não ocorram de forma 
desarticulada. Cláudia Neves San Miguel finalizou dizendo de sua esperança 
pela volta à normalidade porque os alunos devem estar sentindo muita falta do 
contato físico que é muito importante e agradeceu pela atenção. Após, Márcia 
de Fátima N. Cruz registrou seu pesar: embora tenha acessado representantes 
do Estado, infelizmente, não obteve nenhum retorno. Vai apresentar um trabalho 
apoiado em nota do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) 
e outras fontes. Reiterou seu pesar na presença de servidoras do Estado e o 
desinteresse desse em atendê-las. Em seguida, o representante do GT Pessoas 
com Deficiência, Moacir Gonçalves Marinho, deu as boas-vindas às 
representantes da SEE/MG e passou a palavra para elas. Patrícia Queiroz da 
Diretoria de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais se apresentou e 
agradeceu o convite. Logo depois, Esther Barbosa, Superintendente de Políticas 
Pedagógicas contou que pediu para participar desta reunião porque a pauta lhe 
é muito “cara”. Ela iniciou apresentando a Meta 4 e o organograma da 
organização da SEE/MG. Falou que 2020 foi um ano desafiador em que a 
Educação não decorreu como ocorre normalmente, que muitos trabalhos foram 
suspensos ou adaptados e explanou sobre a Política de Educação Especial: A) 
Resolução nº 4.256/2020: estabelece as diretrizes para normatização e 
organização da Educação Especial na Rede Estadual de Minas Gerais. B) 
Público atendido: Estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista e 
Altas Habilidades/Superdotação. C) Artigos: Art. 28 - § 2º - Às populações 
indígenas que possuem Língua de Sinais própria, será autorizada a atuação de 
profissional apto a estabelecer a mediação comunicava do estudante indígena 
surdo. Art. 30 - Parágrafo único. Será autorizado um Guia-Intérprete para cada 
estudante surdocego. Art. 34 - As escolas especiais terão a autorização de 
designar um Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASB) por turma para 
apoiar as atividades de vida diária dos estudantes. Art. 35 - As equipes 
multiprofissionais lotadas nas escolas estaduais especiais devem atuar na 



orientação pedagógica tanto das escolas especiais quanto das escolas comuns. 
Art. 41 - § 3º - O atendimento do Instrutor de Libras aos estudantes surdos 
matriculados nas salas de recursos é organizado pelas Superintendências 
Regionais de Ensino. Art. 51 - É direito da família ter acesso ao Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI) sempre que solicitado. Art. 13 - O Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) é documento obrigatório para o 
acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do estudante público da 
educação especial. D) Dados do Censo 2019 do público da Educação Especial 
matriculados na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais; dados do Censo 
2019 do Público da Educação Especial matriculados nas escolas da Rede 
Estadual de Ensino em Belo Horizonte. E) Número de matrículas em Escolas 
Comuns: 3597 e o número de matrículas em Escolas Especiais em Belo 
Horizonte: 329. F) Quantitativo de escolas em Belo Horizonte: 225 Escolas 
Estaduais Comuns, 7 Escolas Estaduais Especiais, 1 APAE (13 professores 
cedidos pelo Estado). G) Atendimento Educacional Especializado: Sala de 
Recursos, Professor de Apoio à Comunicação, Linguagem e Tecnologias 
Assistivas, Tradutor Intérprete de Libras, Guia Intérprete, Auxiliar de Serviços 
Básicos. Em 2020 todos esses profissionais foram mantidos e estão trabalhado 
com plano de estudo tutorado que pode ser adaptado à medida da necessidade 
do estudante. H) Outros atendimentos disponibilizados no Estado: Escolas 
Especiais, Equipe Multiprofissional, Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas 
com Deficiência Visual (CAP), Centro de Capacitação de Profissionais da 
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), Centros de 
Referência na Educação Especial Inclusiva (CREI), Cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC), Oficinas pedagógicas. I) Ações durante o Regime Especial 
de Atividades Não Presenciais (REANP): Transcrição dos Planos de Estudos 
Tutorados (PET) em Braille e distribuição para os estudantes cegos matriculados 
na Rede Estadual de Ensino, Entrega do PET para estudantes com deficiência, 
Programa Se liga na Educação, Publicação de Guias Práticos (para os 
professores e para as famílias), Se liga na Libras (vídeos para os surdos). Ela 
finalizou sua apresentação se disponibilizando para responder as dúvidas e os 
questionamentos. Rui César Resende de Souza agradeceu a Esther Barbosa e 
falou que toda a Rede Municipal foi impactada pela pandemia, em especial, os 
alunos deficientes e suas famílias. Para os próximos meses, propôs uma 
reflexão: buscar alternativas, meios, mecanismos para o atendimento às 
pessoas com deficiência. Acredita ser possível apoiar, acolher e tem a 
expectativa de juntos buscarem os caminhos para atender esses alunos porque 
a escola é muito importante para elas. Avalia que é necessário ação; não podem 
aguardar a vacina para a retomada da rotina na escola. Complementou dizendo 
que a Rede Municipal está cumprindo os desafios da Meta 4 quase que em sua 
totalidade, tendo problemas na adaptação arquitetônica das escolas e nas salas 
de AEE, embora a PBH tenha se empenhado. Moacir Gonçalves Marinho 
agradeceu as duas convidadas pela presença e apresentação. Logo depois, a 
palavra foi passada para Márcia de Fátima N. Cruz, representante do GT Ensino 
Médio que leu a Meta 3 e apresentou: A) Os desafios da Educação frente à 
Pandemia de COVID-19 citando o Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, 
que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia e a 
Resolução SEE nº 4.310, publicada em 18 de abril de 2020, que dispôs sobre as 
normas para a oferta de Regime Especial de Atividades Não Presenciais 
(REANP), instituindo o Regime Especial de Teletrabalho nas Escolas Estaduais 



da Rede Pública de Educação Básica e de Educação Profissional, em 
decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), para 
cumprimento da carga horária mínima exigida. B) A Nota de Esclarecimento e 
Orientações 01/2020, em que o CEE/MG apresentou recomendações para a 
condução das atividades escolares nas instituições vinculadas ao Sistema de 
Ensino do Estado de Minas Gerais, sejam elas públicas ou privadas. C) A 
Resolução CEE nº 474, de 08 de maio de 2020, que veiculou orientações sobre 
atividades pedagógicas não presenciais, reorganização do calendário escolar, 
cômputo e registro de carga horária. D) O Regime Especial de Atividades Não 
Presenciais – REANP, a saber: O Plano de Estudo Tutorado (PET) (apostilas 
mensais que agregam um conjunto de atividades e orientação de estudos, 
considerando as habilidades e objetos de aprendizagem de cada ano de 
escolaridade (1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino 
Médio) de cada componente curricular, e respeitando a carga horária mensal 
ofertada ao estudante), o Programa de TV Se Liga na Educação (transmitido 
pela Rede Minas de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30min. Às sextas-feiras 
são destinadas ao ENEM. São quatro horas de aulas gravadas, além de uma 
hora ao vivo (11h15min às 12h30min), onde os estudantes podem interagir por 
meio das redes sociais com os professores no estúdio, desde o dia 18 de maio 
de 2020), o Aplicativo Conexão Escola (o estudante tem acesso às teleaulas 
do Programa Se Liga na Educação exibido na Rede Minas, aos slides 
apresentados nessas aulas e aos Planos de Estudos Tutorados. Além disso, 
no Conexão Escola é possível entrar em contato com o professor por meio de 
um chat de conversas onde o aluno pode interagir e esclarecer suas dúvidas 
sobre os conteúdos). E) Sobre o plano de escalonamento dos servidores em 
cada órgão do sistema, incluindo orientações para o mapeamento de atividades 
cuja execução seria continuada de forma remota, a organização de atividades 
remotas por teletrabalho com plano e relatório de atividades mensal para cada 
servidor, evitando as aglomerações em escolas e regionais, diminuindo o fluxo 
de pessoas e, com isso, a possibilidade de contágio da comunidade escolar. F) 
Sobre a Avaliação Diagnóstica (atividade aplicada aos estudantes da rede 
pública estadual de ensino antes do retorno às aulas presenciais, possibilitando 
a aferição de suas aprendizagens durante o Regime Especial de Atividades não 
Presenciais (REANP) e o planejamento das ações pedagógicas de retomada às 
atividades presenciais pelas escolas). G) Sobre a Busca Ativa (esforços foram 
empreendidos na localização de 255.835 (duzentos e cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e trinta e cinco) estudantes que estavam infrequentes no início do ano 
letivo e retomaram as suas atividades escolares no regime não presencial em 
todo o Estado). H) Sobre a Resolução SEE nº 2.197/12, art. 22- O controle de 
frequência diária dos estudantes é de responsabilidade do professor, que deverá 
comunicar à direção da Escola eventuais faltas consecutivas, para as 
providências cabíveis. I) É importante reforçar que a Educação é um direito 
inalienável, garantido por lei, portanto, é necessário manter o compromisso de 
viabilizar o acesso e a permanência do estudante na Educação Básica, mesmo 
neste cenário de pandemia. J) Dificuldades da Educação Básica em Minas 
Gerais no contexto de pandemia destacado pelo Parecer nº 05/2020 do 
Conselho Nacional de Educação: dificuldade para reposição de forma presencial 
da integralidade das aulas suspensas ao final do período de emergência, com o 
comprometimento ainda do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, 
também de 2022; os retrocessos do processo educacional e da aprendizagem 



aos estudantes submetidos a longo período sem atividades educacionais 
regulares, tendo em vista a indefinição do tempo de isolamento; danos 
estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como stress 
familiar e aumento da violência doméstica para as famílias, de modo geral; o 
abandono e aumento da evasão escolar; K) Outras dificuldades: a impressão do 
PET (Escola sem recurso e a família enfrentando dificuldades); o acesso à 
internet; muitas vezes a família não tem condições de auxiliar o filho na 
realização das tarefas; o lado emocional fragilizado de todos; o Aplicativo 
Conexão Escola sem condições de acesso; as Escolas com dificuldades para 
inserir turmas no sistema. Em seguida, a representante do GT Ensino Médio, 
Neuma Soares Rodrigues, falou que não obtiveram informação no contexto da 
pandemia e que sentiram-se abandonadas, percebem as dificuldades porque 
vêm “trabalhando” com as famílias. Contou que as famílias têm que ter internet, 
que alguns lugares estão vendendo os PETs e outros estão realizando trocas – 
a denúncia já foi feita no Ministério Público –, que emocionalmente todos estão 
fragilizados e há cobrança ao professor pela SEE/MG e ao aluno pelo professor. 
Há grande fragilidade neste contexto e, por isso, o aumento da evasão escolar. 
Acredita que, diante das pesquisas que fizeram, muitos estudantes ficarão 
retidos. Há, também, dificuldade em rematrícula via internet. Ressaltou que o 
acesso à educação é direito de todos. Avaliou que, se a SEE/MG não deu o 
devido respaldo (disponibilização de internet, escolas não estão abertas para a 
utilização, não cede o PET), não deve responsabilizar as famílias; que a SEE 
não está cumprindo o prometido e o que normatiza a Resolução (acesso à 
Educação) e que os alunos do 3º ano do Ensino Médio são os mais prejudicados. 
Reiterou sua percepção de descaso da SEE/MG com o Ensino Médio e contou 
que essas informações são fruto de vivências porque não tiveram acesso aos 
dados. Finalizou falando que espera que o Fórum realize uma cobrança maior 
do Estado. Márcia de Fátima N. Cruz disse que, embora não letradas, são 
moradoras da periferia mas não são leigas e não conseguiram a presença de 
alguém do Estado. Complementou falando que realmente precisam de uma 
atenção especial porque vivem e sentem os jovens se perdendo, desviando-se 
do caminho. Ao invés de uma escola distante do estudante precisam lutar por 
uma escola melhor. Elias José Lopes de Freitas disse que ele e a Secretária 
Executiva são testemunhas das tentativas de acesso aos representantes do 
Estado e que este Fórum não ficará completo se não tiver a participação do 
Estado. Que existem lacunas em todas as metas e tem-se somente os dados da 
PBH. Acredita que, em breve, haverá a necessidade de avaliar não somente as 
estratégias do PME/BH, mas, o Plano como um todo e será um desafio a 
apresentação dos avanços por parte de todas as instâncias. Parabenizou as 
representantes desse GT pelo trabalho de pesquisa, por expor as tensões e pela 
percepção a despeito das dificuldades da população. Reiterou que outras 
lacunas aparecem e não somente no eixo do Ensino Médio. Analise de Jesus da 
Silva parabenizou as representantes das famílias porque o que elas relataram é 
o que vivencia no Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais 
(FEPEMG) onde eles (Estado) tem assento. Disse que sentiu falta da notícia de 
que os gestores escolares, em 6/11, receberam o Memorando-Circular nº 
14/2020/SEE/SPP que objetiva orientar as escolas da Rede Estadual de Ensino 
quanto às diversas situações de devolução dos Planos de Estudos Tutorados e 
contabilização de sua carga horária. Ela descreveu as situações colocadas no 
documento e informou que o FEPEMG fez vários questionamentos (incluindo 



questões pedagógicas) e recorreu ao Ministério Público. Contou que 
conversaram com três promotores de justiça e, então, foi marcada uma reunião 
ampliada por videoconferência com a finalidade de discutir a reorganização do 
calendário escolar e medidas de aprimoramento do Regime Especial de 
Atividades Não Presenciais (REANP) nas escolas estaduais. Disse que solicitou 
à Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) 
divulgação dessa reunião que será realizada pelo Ministério Público no dia 3/12, 
convidando todos à participação. O Coordenador Marcos Evangelista Alves falou 
que o Fórum foi feliz por contar com a participação das representantes da 
SEE/MG e que cabe a ele acolher a todos muito bem. Deixou claro que não 
prioriza nenhum GT, dando tratamento igualitário para todos. Naila Garcia 
Mourthé disse estar surpresa com a fala das representantes do GT Ensino Médio 
e acha que precisariam conversar com Daniela Yokoyama (PROEDUC) para que 
ela ouvisse este relato. Parabenizou as duas integrantes do GT por não se 
acomodarem com a ausência de informação. O Coordenador agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas e dez minutos 
(21h10min).   


