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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021, 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 de 
Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental, Gestão Democrática e 
Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais do Ensino. A reunião 
contou com a presença dos seguintes membros: Elias José Lopes de Freitas, 
Álvaro Boechat Chiarello, João Martins Nogueira Júnior, Ângela Maria R.F. 
Barreto, Eloísa Alves de Sales, Naila Garcia Mourthé, Márcia de Fátima N. Cruz, 
Neuma Soares Rodrigues, Roberta da Costa L. Nora, Rui César Resende de 
Souza, Vera Lúcia Otto Diniz, Rodrigo Mateus Z. Silva, Cláudia Lopes da Costa, 
Galdina de Souza Arrais e Luciano Henrique Barcelos. Justificou sua ausência: 
Marcos Evangelista Alves. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa 
Márcia da Cunha, como Secretária Executiva. Elias José Lopes de Freitas, 
representante suplente da Secretaria Municipal de Educação (SMED), iniciou a 
reunião na referida data no endereço eletrônico previsto em convocação, cuja 
ferramenta virtual foi Google Meet, cumprimentando a todos e dando as boas-
vindas. Ele justificou a ausência do Coordenador Marcos Evangelista Alves e 
disse que esta é a primeira reunião do ano de 2021, ano muito importante para 
o Fórum porque, a princípio, é um ano previsto para a Conferência de Educação 
e que não se sabe se ela acontecerá e se será nos mesmos moldes da 
conferência anterior. Falou, também, que é um ano para dar prosseguimento ao 
monitoramento do PME/BH, com grandes mudanças e riscos para os Planos 
gestados para a participação popular; é um ano de desafios. Finalizou, 
anunciando que esta reunião sobre os temas do PME/BH no contexto da 
pandemia seguiria as mesmas orientações das anteriores. Após, procedeu 
conforme pauta: 1- Informes: 1.1 – Apresentação dos novos membros do Fórum: 
Rodrigo Mateus Z. Silva (titular) e Samantha Lopes Cambraia (suplente), 
representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA); Luciano Henrique Barcelos (titular), representante do SINEP e 
Gustavo Henrique E. Guimarães (titular), representante do Fecomércio. 1.2 – A 
planilha já compartilhada e intitulada “Fórum: Monitoramento do PME/BH”, 
apresenta todos os eixos (temas), as estratégias e as ações para a concretude 
das metas. Ela é levada aos gestores, preenchida e devolvida aos GTs (grupos 
de trabalho) para sua avaliação. Ela está à disposição para o preenchimento do 
‘Parecer’ por parte dos GTs. 1.3 – Justificativa da solicitação de adiamento da 
apresentação dos GTs Gestão Democrática e Valorização do Magistério e 
Formação dos Profissionais do Ensino. Em seguida, passou-se a palavra para 
as representantes do GT Ensino Fundamental, Roberta da Costa L. Nora e 
Eloísa Alves de Sales. Roberta da Costa L. Nora apresentou-as, agradeceu o 
apoio recebido pela Secretaria Executiva e o rico relatório recebido pela 
Gerência do Ensino Fundamental da SMED. Logo depois, exibiu um vídeo que 
explanava sobre o eixo Ensino Fundamental (EF): A) Apresentação da Meta 2. 
B) Ações realizadas no EF – anos iniciais e finais: Acompanhamento do Pacto 



entre o Estado e o Município – elaboração do PPP, via intenções pedagógicas; 
Participação da SMED em reuniões técnicas para estudo da pactuação e dos 
processos de implementação dos direitos da aprendizagem da Base Nacional 
Comum Curricular; Continuidade das ações remotas previstas no Acordo de 
Cooperação entre a PUC Minas e a SMED; Matrícula automática virtual na rede 
pública (ação configurada como grande avanço); Manutenção de articulação 
com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania, com o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e com 
as Diretorias Regionais (DIREs) para identificar crianças e adolescentes não 
matriculados; Ampliação e qualificação do Projeto “Hora do Código BH” com o 
desenvolvimento do Projeto; “Aprender fazendo Programação e Robótica”; 
Incentivo ao trabalho com metodologias inovadoras e recursos de mediação 
através de projetos diferenciados. C) Apresentação da Meta 5. D) Ações 
realizadas no EF – anos iniciais e finais: Adesão ao Programa Tempo de 
Aprender (política federal de alfabetização) – aguardando as orientações do 
MEC para a execução do mesmo; Implementação do Núcleo de Alfabetização e 
Letramento. E) Questões levantadas para 2020: A continuidade de um trabalho 
coletivo – SMED/DIREs/Escolas – em atenção à alfabetização e ao letramento; 
A necessidade de refletir a alfabetização e o letramento enquanto processo 
pertencente à Educação Infantil e o Ensino Fundamental; Implementação do 
Núcleo de Alfabetização e Letramento (SMED/DIREs) com reuniões/encontros 
semanais; Espaço virtual de aprendizagem – EAD – Alfabetização e Letramento; 
Potencializar as referências em alfabetização em cada regional; Diretrizes de 
alfabetização e acompanhamento constante de aprendizagem dos estudantes; 
Firmar a parceria de assessoria com o CEALE (Centro de Alfabetização, Leitura 
e Escrita da FaE/UFMG). F) Implementação do Núcleo de Alfabetização e 
Letramento em novembro de 2019 constituído por representantes da SMED, 
DIREs e Escolas. G) Em 2020, discussão do atual contexto educacional pelo 
Núcleo de Alfabetização e Letramento SMED/PBH. H) Organização da 
circulação e criação de repertório com análises/reflexões em plataforma e 
divulgação de outros repositórios e boas ações de alfabetização na pandemia, 
através de Grupos de Trabalho para Alfabetização e Letramento (GTs): GT 
Portal da PBH/EAD; GT Materiais e atividades de alfabetização e letramento; GT 
Encontros/diálogos/formação. I) Ano letivo de 2020 caracterizado pela redução 
do calendário escolar ocasionada pela suspensão das atividades escolares num 
contexto de enfrentamento e prevenção à pandemia, causada pelo Novo 
Coronavírus. J) Ações previstas para 2020: Programa de Aceleração de Estudos 
e Correção de Fluxo: Geração Ativa/ Geração Criativa (leitura, criatividade, 
protagonismo juvenil, investigação, autonomia); Encontro de formação para 
professores das novas escolas que aderiram ao projeto; Implementação das 
metodologias participativas – retomada das formações no formato remoto 
utilizando a plataforma Meets; Acompanhamento das escolas e dos estudantes 
através de reuniões com as DIREs, da Busca Ativa dos estudantes e da 
elaboração das matrizes dos objetos dos Conhecimentos Essenciais do 4º ao 9º 
ano, em parceria com a CP/UFMG. K) Ações realizadas em parceria com outras 
Diretorias/Gerências da SMED: Formação para monitores em informática; 
Projeto resgate à infância (Prêmio MPT na escola). Em seguida, passou-se a 
palavra aos representantes do GT EJA, João Martins Nogueira Júnior e Álvaro 
Boechat Chiarello. Eles apresentaram dados sobre os estudantes matriculados 
na EJA em 2020; a proposta pedagógica, a formação e a pandemia; um estudo 



de caso e as considerações finais exibindo as seguintes informações: A) Gráficos 
de estudantes matriculados na EJA: 1- com o percentual por regional (mais 
matrículas realizadas nas regionais Venda Nova e Barreiro), 2- dados por turno 
(maior número de matriculados à noite), 3- dados por faixa etária dos alunos da 
alfabetização (maioria de 30 a 50 anos seguidos por maiores de 60 anos), 4- 
dados por faixa etária dos alunos de certificação (concentração maior de alunos 
de 15 a 17 anos seguidos por alunos de 18 a 29 anos) e 4- dados por faixa etária 
dos alunos do Ensino Médio (maioria de alunos de 18 a 29 anos seguida por 
alunos de 30 a 59 anos, tendo a PBH uma única escola que atende o Ensino 
Médio – Escola Municipal Caio Líbano Soares). B) Tabela com a porcentagem 
do total de educandos e educadores, por regional. C) A proposta pedagógica, a 
formação e a pandemia: Dimensões: trabalho, memória, território e 
corporeidade; Ênfase na questão da territorialidade devido a especificidade da 
EJA elegendo alguns conhecimentos importantes para o aluno; Curso de 
formação para professores na UFMG (de setembro a dezembro): proposições a 
partir dos cadernos da EJA, troca de experiências e produção de material; Os 
alunos tiveram aulas remotas e aulas presenciais para aqueles com maior 
dificuldade (acesso, conhecimento); Ausência de mais dados para saber sobre 
“como” se deu o desenvolvimento das aulas. D) Estudo de caso: Os alunos 
jovens e adultos conseguiram acompanhar os estudos, já os da chamada 
“terceira idade” apresentaram maiores dificuldades; Retorno de netos que 
ajudavam avós e filhos ajudando seus pais nos estudos; Os alunos em estágio 
de certificação a serem promovidos ao Ensino Médio foram estimulados a 
fazerem o cadastro para terminar e concluir esta etapa; Já é comum a 
rotatividade ocorrendo evasão no decorrer do ano, o que pode ter piorado com 
a pandemia; A certificação do Ensino Fundamental ou Médio é valorizada pelos 
alunos pela necessidade de acesso ao emprego; Também foi desenvolvido 
neste trabalho junto aos alunos a questão da autoestima, que é valorizada. E) 
Considerações finais: Previsão de término das aulas de 2020 no final de janeiro 
de 2021; Dificuldades no acesso dos dados na rede estadual, nas escolas 
filantrópicas, em empresas e instituições com EJA, etc. e sobre o trabalho 
desenvolvido na pandemia. Após, abriu-se para os comentários, as dúvidas, os 
questionamentos, as propostas: 1) Sugestão dos GTs montarem um 
observatório de acompanhamento semestral das atividades desenvolvidas da 
população específica - EJA. 2) Elogiou-se a apresentação desta modalidade de 
ensino peculiar (EJA) que apontou os problemas que ela enfrenta. 3) Explicou-
se que os cadernos da EJA foram elaborados por professor da UFMG (Eli) a 
partir das Proposições Curriculares, sendo uma espécie de corolário feito pelos 
professores e um material muito rico, que deve ser socializado. 4) Destacou-se 
na pesquisa realizada pelo GT EJA o empenho da PBH/SMED em atingir as 
metas e cumprir o PME/BH, o que não foi verificado nas demais instâncias. 5) 
Comentou-se que em um gráfico apresentado pelo GT EJA, em discussão no 
Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, havia um grupo de idosos 
que queriam que mais turmas fossem abertas no diurno (período da manhã) 
considerando que eles têm vontade de estudar, mas medo de ir à escola à noite 
por causa da violência ou pela vulnerabilidade de algumas localidades das salas 
de aula. Sugeriu-se que o Núcleo EJA repensasse em abrir mais turmas de EJA 
durante o dia para estimular o idoso a ter uma atividade. Resposta: Enquanto 
havia demanda as turmas eram abertas para atender as especificidades citadas. 
6) Pergunta: Há dados mostrando se houve muita evasão escolar na EJA no ano 



de 2020? Resposta: Não há dados oficiais porque eles estão em construção. 7) 
Relato: Na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade (EMCDA) houve 
grande dificuldade com o público idoso no sentido de estímulo ao 
acompanhamento das atividades através do uso das tecnologias. Foram feitas 
apostilas mas, como os idosos tem comorbidades e dificuldades, não 
compareceram para buscar as apostilas, tampouco a família, que também sentiu 
medo e dificuldades em fazê-lo. Em contrapartida, houve êxito na escola EMCDA 
com grande número de certificações (todos os estudantes concluíram o Ensino 
Fundamental no diurno) porque os estudantes mais jovens tem facilidade com o 
uso das tecnologias e houve o empenho por parte deles. Gerou-se um resultado 
satisfatório com ampla maioria certificada e encaminhada ao Ensino Médio. 8) 
Comentou-se sobre a importância do trabalho realizado pelos GTs e houve 
elogios às duas apresentações, tendo sido elucidativas. Expôs-se sobre a 
dificuldade de se conseguir os dados do Sistema como um todo, ou seja, do setor 
estadual e do setor privado e dito que esta responsabilidade é do Fórum. É 
preciso descobrir mecanismos e instrumentos para trazer os dados dos demais 
setores. 9) Foi dito que os gráficos apresentados pelo GT EJA demonstraram o 
investimento na política pública a partir dos anos 80 e que tem-se grande número 
de adultos e idosos trilhando o caminho da Educação. Também referenciou-se 
sobre o que aconteceu nos anos 80 com a repetência sistemática. 10) Foi 
solicitado um tempo ao final da reunião para se conversar sobre o retorno 
anunciado das aulas presenciais da Educação Infantil. Resposta: A discussão é 
oportuna, pertinente e propôs-se uma reunião extraordinária para tal, para que 
houvesse um debate cuidadoso, com mais informações e com parcimônia. 
Proposta: Que alguém da SMED fosse convidado para trazer o protocolo de 
retorno das aulas e as informações do que está sendo construído para tal 
retorno, para que os membros do Fórum tenham tais informações. Também foi 
sugerida a participação de um representante das Escolas Particulares na 
referida reunião. 11) Foi comentado que é preciso ter mais oportunidade de 
discutir e até de ajudar nas políticas da SMED, ter um canal mais aberto para 
contribuir com a Educação de BH. Falou-se da vontade de se ter um diálogo 
mais próximo e da dificuldade de acesso à SMED, sendo este um fórum de 
debate para se conversar sobre estas questões sérias e controvertidas das aulas 
e da pandemia. Para ouvir, poder conversar, debater com a SMED o que está 
sendo proposto, qual o planejamento para 2021 e ter mais dados sobre 2020 
como, por exemplo, o levantamento das condições sócioeconômicas, o 
mapeamento sócioeducativo (ditos como feitos e que não se sabe maiores 
detalhes), quantas escolas tem condições de abrir, sobre a formação e a 
preparação dos professores para trabalhar nestas novas condições. Foi 
manifestado o desejo de se ter a oportunidade e a possibilidade com este grupo 
de ter esta abertura para conversar com a SMED. Comentário: Houve 
concordância em aproveitar este momento para uma discussão mais atual e 
discordância quanto ao acesso à SMED no que tange a Diretoria responsável 
pelo Financiamento, sendo relatado a disponibilidade e repasse de todos os 
dados solicitados. Resposta: A Secretaria Executiva tem procurado “abrir os 
canais” para a interlocução contínua com a SMED, o que foi feito com todos os 
grupos. Também foi lembrado que as pessoas tem a representatividade, são 
legitimadas para conseguir as informações e trazer para o Fórum. A Secretaria 
Executiva faz o contato dos membros até as instâncias de gestão para que os 
dados cheguem ao Fórum, faz com que as instâncias se comuniquem. 12) Foi 



proposto para as próximas reuniões, a abertura de um tempo maior para as 
conversas e discussões após cada apresentação dos GTs e reiterado o pedido 
da sessão extraordinária solicitando uma informação oficial da SMED para o 
retorno das aulas presenciais. Resposta: A organização/formato utilizada/o das 
apresentações até o presente momento foi para contemplar todos os eixos. Foi 
fechado um ciclo e agora outras propostas de funcionamento com novas ações 
em 2021 podem acontecer. Os eixos já devem começar a discutir o que vai 
acontecer em 2021 e podemos reiniciar com todos os eixos começando com a 
Educação Infantil. 13) Foi feito um convite a todos para participação do debate 
com Rita Coelho promovido pelo MIEIB (Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil do Brasil) sobre o tema "O retorno do atendimento presencial dos bebês 
e crianças pequenas na Educação Infantil: desafios e possibilidades", no dia 25 
de fevereiro, às 19 horas, no Canal do MIEIB no Youtube. 14) Foi perguntado às 
representantes do GT Educação Infantil se elas gostariam de ter uma reunião 
com a gestão da Educação Infantil da SMED e elas responderam que mais 
interessante seria ter-se uma reunião aberta para este Fórum, sendo uma 
apresentação pública para a retirada das dúvidas. Reclamaram não ter 
informação de modo mais geral e não acesso, precisam dialogar abertamente 
para entender melhor a situação – “Na política quanto mais diálogo melhor”. Se 
disponibilizaram a enviar as questões que gostariam que fossem 
esclarecidas/contempladas. 15) Diante da solicitação dos membros do Fórum, 
definiu-se por uma sessão extraordinária apontada para a próxima terça-feira 
(02/03) e, com o intuito de nortear a discussão, foi acordado com o GT Educação 
Infantil que encaminhassem quais as questões desejam esclarecimentos nesta 
reunião. Após, Elias José Lopes de Freitas agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião às vinte e uma horas (21h).  
 
 
 


