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Marcos Evangelista Alves  
Coordenador do Fórum Municipal 
Permanente de Educação de  
Belo Horizonte

A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte ocorrida em 11, 12 e 13 de julho 
de 2019 teve como objetivo a avaliação da implementação do Plano Municipal de Educação de 
Belo Horizonte (PME/BH) que norteia toda a educação da Cidade, sendo de responsabilidade 
das várias instâncias que oferecem serviços educacionais, tais como: Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Universidades, Rede Privada de Ensino. 

A Conferência se propôs a elaborar um diagnóstico da atual situação do PME/BH e, mais do que 
isso, discutir os caminhos para o alcance de suas metas e o cumprimento de suas estratégias. 
Ela representou um momento singular nesse processo de avaliação, na medida em que contou 
com a participação de setores da sociedade civil, que protagonizaram os debates. Dessa forma, 
o processo avaliativo não se limitou às análises realizadas por meio das instâncias gestoras, 
mas deu voz aos usuários do serviço público educacional, os quais puderam externar suas 
impressões sobre a implementação da política educacional prevista no PME/BH. A IX Conferência 
Municipal de Educação de Belo Horizonte consagrou, portanto, o princípio de participação social 
na condução de políticas educacionais, previsto na Constituição de 1988.

A avaliação do PME/BH, realizada na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
também pode ser considerada no momento em que se faz um diagnóstico pontual desse Plano, 
a partir do processo de seu monitoramento, executado pelo Fórum Municipal Permanente de 
Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH), ao longo de 2 anos. O FMPE/BH é uma instância 
criada para trabalhar no acompanhamento de implementação do PME/BH. O FMPE/BH é 
constituído por diversas representações sociais que têm em comum a ligação com o setor 
educacional do Município. Dentro de suas atribuições, o FMPE/BH coletou dados referentes 
à atuação dos organismos responsáveis pelos serviços educacionais na cidade, elaborou 
pareceres sobre essas ações, o que se converteu em alicerce para os debates ocorridos na 
IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte foi precedida pelas Pré-Conferências 
realizadas nas nove Regionais de Belo Horizonte, nas quais se discutiu a respeito dos indicadores 
das metas que foram agrupadas nos seguintes eixos temáticos: Educação Infantil, Educação de 
Jovens e Adultos, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Valorização do Magistério e Formação dos 
Profissionais de Ensino, Pessoas com Deficiência, Financiamento, Avaliação Externa, Educação 
Superior, Educação Integral, Gestão Democrática, Diversidade e Equidade na Educação. Essas 
discussões resultaram em uma produção que dizia respeito a cada um desses eixos, produção 
que dava conta da atual situação da meta e das propostas para o seu alcance. 

Na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, esta produção foi submetida 
à apreciação dos vários grupos que, em seus respectivos eixos, discutiram as propostas 
apontando as que mais se prestam ao cumprimento dos objetivos contidos no PME/BH. 
Essas conclusões estão enumeradas na publicação que se segue e que espelha toda a 
discussão ocorrida nesse Encontro. 

Apresentação





Adriana Nogueira Araujo Silveira  
Presidente do Conselho Municipal de 
Educação de Belo Horizonte  Gestão 
2017/2019

A IX Conferência Municipal de Educação teve como tema “Avaliação do Plano Municipal 
de Educação de Belo Horizonte: Qualidade Social da Educação e Garantia de Direitos” e 
cumpriu	seu	objetivo	de	se	configurar	como	espaço	democrático	de	participação	para	avaliar	
o	 cumprimento	 das	metas	 e	 as	 estratégias	 definidas	no	Plano	Municipal	 de	Educação.	

As	 conferências,	 tradicionalmente,	 se	 afirmam	 como	 espaço	 de	 discussão,	 construção	
e apontamentos para novos caminhos, viabilizando a participação da sociedade civil na 
definição	de	políticas	públicas.	Foi	nesse	contexto	que	o	Plano	Municipal	de	Educação	
foi construído, tendo como base as discussões e as demandas trazidas em conferências 
anteriores pela população belo-horizontina.

Dessa forma, o monitoramento do Plano faz-se necessário e extremamente importante 
para	que	a	sociedade	se	aproprie	e	acompanhe	as	metas	e	ações	nele	definidas.	A	 IX	
Conferência Municipal foi singular, uma vez que foi a primeira de outras que virão com esse 
mesmo objetivo. 

Para a construção de uma educação de qualidade social, que transforme a realidade e 
que possibilite uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva de todos e para todos, são 
necessárias a participação, o envolvimento, o compromisso e a responsabilidade de todos 
os	cidadãos.	E	isso	é	construído	e	reafirmado	nos	espaços	democráticos	e	de	participação	
popular.

Destaca-se, ainda, a importância da IX Conferência Municipal de Educação considerando 
o espaço privilegiado em que se deu, também, a eleição dos membros do Conselho 
Municipal de Educação, para o biênio 2019/2021, que estarão trabalhando de forma séria e 
comprometida em prol das questões atinentes à educação do município de Belo Horizonte.

E é assim que vamos avançando, unindo forças e caminhando juntos em prol da causa 
primeira e maior: educação de qualidade social para todos e na qual todos se sintam 
protegidos	e	acolhidos.	E,	para	isso,	precisamos	continuar	defendendo	e	qualificando	os	
espaços democráticos de discussão, de debate e de construção coletiva.

Apresentação
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Membros do Fórum 
Municipal Permanente de 

Educação de Belo Horizonte

Representantes da Associação Metropo-
litana dos Estudantes Secundaristas da 
Grande Belo Horizonte (AMES): 

Titular: 
Mariana Ferreira de Souza 
Suplente: 
Laura Moreira da Silva

Representantes da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte

Titular: 
Vereador Arnaldo Godoy 
Suplente: 
Vereadora Cida Falabella

Representantes do Comitê de Mobilização 
Social pela Educação BH 

Titular: 
Márcia de Fátima Nascimento Cruz 
Suplente:  
 Neuma Soares Rodrigues

Representantes do Comitê Mineiro da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação 

Titular: 
Clarice Barreto Linhares 
Suplente:  
Ramuth Pereira Marinho

Representantes do Conselho Estadual 
de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) 

Titular: 
Ângelo Filomeno Palhares 
Frederico Lima de Carvalho 
Suplente:  
Enilda Costa Fagundes 
Renato Kennedy Oliveira Rodrigues 

Representantes do Conselho Municipal da 
Juventude de Belo Horizonte (COMJUVE/BH) 

Titular: 
Paola Christine dos Santos Abreu 
Camila Trigo Matos 
Suplente:  
Marcus Vinícius de Carvalho Souza 
Filho  
Patrick Cesário de Souza Silva

Representantes do Conselho Municipal 
de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) 

Titular: 
Maria Aparecida V. Falabella 
Gláucia Pinto e Porto 
Suplente:  
Welessandra Aparecida Benfica 
Eduardo de Morais Brum

Representantes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Titular: 
Paula Cambraia de Mendonça 
Vianna 
Suplente:  
Fernanda Flaviana de Souza 
Martins

Representantes da Conspiração Mineira 
pela Educação 

Titular: 
Rui César Resende de Souza 
Suplente:  
Guiomar Maria Jardim Leão Lara

Representantes da Diretoria de Políticas 
pela Igualdade Racial (DPIR) 

Titular: 
Soraia Feliciana Mercês 
Suplente:  
Cássia Cristina da Silva

Representantes da Diretoria de Políticas 
para a População LGBT (DLBT)

Titular: 
Joel Dias de Rezende Júnior 
Suplente:  
Dayana Silva Carvalho

Representantes da Diretoria de Políticas 
para as Mulheres (DIPM) 

Titular: 
Roberta da Costa Lopes Nora 
Suplente:  
Andrea Maria de Oliveira Chelles

Representantes do Fórum Metropolitano 
de Educação de Jovens e Adultos 

Titular: 
Cristiana Guimarães Alves 
Suplente:  
José Álvaro Pereira da Silva
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Representantes do Fórum Mineiro de 
Educação Infantil (FMEI)

Titular: 
Ângela Maria Rabelo Ferreira 
Barreto 
Suplente:  
Vera Lúcia Otto Diniz

Representantes das Instituições Públicas 
de Educação Superior de Belo Horizonte

Titular: 
Analise de Jesus da Silva 
Suplente:  
Lúcio Alves de de Barros

Representantes das Instituições do 
Sistema “S” 

Titular: 
Inês Maria de Carvalho Campolina 
Anderson Ceolin Soares 
Sabrina Pereira da Silva Tavares 
Alessandra Teixeira 
Suplente:  
Keyla Mayumi F. M. de Melo 
Mayara Capella Silva Cruz de Brito 
Cynthia Souza Calcagno 
Janaína Mota Mascarenhas

Representantes do Movimento de Luta 
Pró-Creche (MLPC)

Titular: 
Michelle Acácia Alves Carvalho 
Stael Maria Gomes 
Suplente:  
Maria José Souza Oliveira Macedo 
Maria das Graças Souza

Representantes dos Movimentos  
de Afirmação da Diversidade

Titular: 
João Martins Nogueira Júnior 
Suplente:  
Álvaro Boechat Chiarello

Representantes dos Movimentos repre-
sentativos dos pais, mães e responsáveis 
legais de estudantes

Titular: 
Graciane Aparecida Cecílio Duarte 
Costa 
Suplente:  
Iara Fernanda Balbino

Representantes da Promotoria Estadual 
de Defesa da Educação de Minas gerais 
(PROEDUC - MPMG)

Titular: 
Moacir Gonçalves Marinho 
Suplente:  
Regina Célia Silva Costa

Representantes da Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)

Titular: 
Iara Félix Pires Viana 
Suplente:  
Juliana de Araújo Veiga dos 
Santos

Representantes da Secretaria Municipal 
de Educação (SMED)

Titular: 
Marcos Evangelista Alves 
Suplente:  
Maria do Socorro Lages 
Figueiredo 
Elias José Lopes de Freitas

Representantes do Sindicato das Escolas 
Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG)

Titular: 
Lucas Reis Ávila 
Suplente:  
Flaviano de Freitas Maia Araújo
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Representantes do Sindicato dos Pro-
fessores de Minas Gerais (SINPRO/MG)

Titular: 
Valéria Peres Morato Gonçalves 
Suplente:  
Terezinha Lúcia de Avelar

Representantes do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação da Rede Pública 
Municipal de Belo Horizonte (Sind-Rede/BH)

Titular: 
Wanderson de Paiva Rocha 
Suplente:  
Claudia Lopes da Costa

Representantes do Sindicato Único dos 
Trabalhadores em Educação do Estado 
de Minas Gerais (Sind-UTE/MG)

Titular: 
Paulo Henrique Santos Fonseca 
Suplente:  
Mônica Maria de Souza

Representantes do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

Titular: 
Naila Garcia Mourthé 
Suplente:  
Fabrícia de Oliveira Silva

Representantes da União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação – 
Minas Gerais (UNCME/MG)

Titular: 
Galdina de Souza Arrais 
Suplente:  
Maria das Graças Lima Lopes

Representantes da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação do 
Estado Minas Gerais (UNDIME/MG)

Titular: 
Edson Miguel Barcelos 
Suplente:  
Denize Assunção

Representantes da União Nacional dos 
Estudantes (UNE)

Titular: 
Márcio Leite Brito 
Suplente:  
João Pedro de Oliveira Maia

Membros do Conselho 
Municipal de Educação de 
Belo Horizonte 2019/2021

Representantes dos Trabalhadores 
em Educação das Escolas Públicas 
Municipais

Titulares: 
Wanderson Paiva Rocha 
Débora Alves Santos Ferreira 
Ribeiro 
Luanna Grammont de Cristo 
Marcus Vinícius Lindenberg Fróes 
Suplentes: 
Daise Aparecida Palhares Diniz 
Silva 
Eduardo de Morais Brum 
Talita Barcelos Silva Lacerda; 
Leila Maria Portella Barcellos

Representantes dos Professores de Es-
colas Particulares de Educação Infantil 

Titulares: 
Juvenal Lima Gomes 
Sandra Maria Nogueira Vieira 
Suplentes: 
Aerton de Paulo Silva 
Umbelina Angélica Fernandes

Representantes dos Trabalhadores das 
Instituições Filantrópicas, Comunitárias 
ou Confessionais de Educação Infantil: 

Titular: 
Gabriela Camila Sales de Oliveira 
Suplente: 
Cristiana Duarte de Souza 

Representantes dos Pais de Alunos das 
Escolas Municipais

Titulares: 
Joaquim Calixto Filho 
Juliana de Jesus Salgado 
Adilson Martins Toledo 
Suplentes: 
Helder de Paula Moura 
Leonardo Ferreira Goular 
Irene Felício de Souza de Oliveira
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Representantes dos Estudantes das 
Escolas Públicas Municipais

Titulares: 
Wederson Santos do Nascimento 
José Francisco Dias Inácio 
Divina Martins Ribeiro

Representantes dos Órgãos 
Governamentais

Titulares: 
Bernadete Quirino Duarte Blaess 
(Presidente) 
Vânia Gomes Michel Machado 
Letícia de Melo Honório 
Valentina de Souza Paes Scott 
Suplentes: 
Adriana Oliveira Vasconcellos 
Motta 
Elair Sanches Dias 
Nícia Beatriz Espaladori de Lima 
Campos 
Daniela Cristina de Melo e Silva 

Representantes das Instituições Privadas 
de Educação Infantil

Titular: 
Lucas Reis Ávila 
Suplente: 
Luciano Henrique Barcelos

Representantes da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte

Titular: 
Vereador Arnaldo Godoy 
Suplente: 
Vereador Gilson Reis

Representantes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Titular: 
Ananias Neves Ferreira 
Suplente:  
Marcelo Silvério Dias 

Representantes das Instituições de Ensino 
Público Superior

Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG 
Titular: 
João Henrique Lara do Amaral 
Suplente: 
Maria José Batista Pinto Flores

Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais – 
CEFET 
Titular: 
Fábio Aparecido Martins Bezerra 
Suplente: 
Gláucia Pinto e Porto

Representantes das Instituições Filan-
trópicas, Comunitárias ou Confessionais 
de Educação Infantil 

Titular:  
Patrícia Araújo Pimenta  
Suplente: 
Elaine de Jesus Santos





Subsídios Legais
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Publicação:
DOM - 17/5/2019

DECRETO Nº 17.107, DE 16 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a convocação das Pré-Conferências Regionais de Educação e da IX 

Conferência Municipal de Educação .

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso 
VII do art. 108 da Lei Orgânica e considerando o disposto nas Leis nº 7.543, de 30 de 
junho de 1998, e nº 10.917, de 14 de março de 2016, e na Lei Federal nº 13.005, de 25 
de junho de 2014,
DECRETA:

Art. 1º – Fica convocada a IX Conferência Municipal de Educação, com o tema 
“Avaliação do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte: Qualidade Social da 
Educação e Garantia de Direitos”, a ser realizada nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019.

Art. 2º – A IX Conferência Municipal de Educação será precedida por nove Pré-
Conferências Regionais.

Art. 3º – As Pré-Conferências Regionais serão realizadas em cada uma das nove 
regionais, conforme o seguinte cronograma:

I – dia 8 de junho de 2019 nas regionais Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda 
Nova;

II – dia 15 de junho de 2019 nas regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste e Noroeste.

Art. 4º – As Pré-Conferências Regionais terão os seguintes objetivos:
I – eleger os delegados que participarão da IX Conferência Municipal de Educação;
II – analisar e discutir as informações e os dados referentes ao monitoramento do 

Plano Municipal de Educação – PME – e dar-lhes publicidade.

Art. 5º – A IX Conferência Municipal de Educação terá os seguintes objetivos:
I – avaliar a consecução das metas previstas no PME, nos termos da Lei nº 10.917, 

de 14 de março de 2016;
II – eleger, para o biênio 2019/2021, os membros do Conselho Municipal de Educação, 

representantes dos estudantes das escolas municipais, dos pais de alunos das escolas 
municipais, dos trabalhadores em educação das escolas públicas municipais, dos profes-
sores das escolas particulares de educação infantil e dos trabalhadores das instituições 
filantrópicas, comunitárias ou confessionais de educação infantil, nos termos do § 1º do 
art. 4º da Lei nº 7.543, de 30 de junho de 1998.

Art. 6º – A Secretaria Municipal de Educação – SMED –, o Fórum Municipal Permanente 
de Educação e o Conselho Municipal de Educação indicarão, por meio de portaria, a 
comissão organizadora das Pré-Conferências Regionais e da IX Conferência Municipal 
de Educação.

Parágrafo único – A comissão organizadora será composta por representantes do 
poder público e da sociedade civil que atuam na área educacional do Município. 

Art. 7º – Os regimentos internos das Pré-Conferências Regionais e da IX Conferência 



17

Municipal de Educação serão objetos de portarias da SMED.

Art. 8º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 16 de maio de 2019.

Alexandre Kalil 
Prefeito de Belo Horizonte

Publicação:
DOM - 18/05/2019

PORTARIA SMED Nº 132/2019

Institui a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação de Belo 
Horizonte e das Pré-Conferências Regionais.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto na Lei n.º 7.543, de 30 de junho de 1998 e no Decreto n.º 17.107, de 17 de maio de 
2019,
RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação 
de Belo Horizonte e das Pré-Conferências Regionais, com a seguinte composição: 

I - 4 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II – 4 (quatro) representantes do Conselho Municipal de Educação;

III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG);
IV - 4 (quatro) representantes do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo 

Horizonte;

V – 3 (três) representantes de trabalhadores em Educação (Rede Municipal, Rede Estadual 
e Rede Privada);

VI - 3 (três) representantes de Pais (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada);

VII - 3 (três) representantes de estudantes (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada);
VIII – 1 (um) representante do CELLOS/MG;

IX - 1 (um) representante do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/
MG);

X - 1 (um) representante de instituições públicas de Educação Superior.
XI – 1 (um) representante de instituições públicas de Ensino Técnico Profissionalizante.

Art. 2º – As reuniões da Comissão Organizadora serão coordenadas pelo Coordenador do 
Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte e pela Presidente do Conselho 
Municipal de Educação de Belo Horizonte.
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Art. 3º – Compete à Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação 
de Belo Horizonte e das Pré-Conferências Regionais:

I - elaborar o Regimento da IX Conferência Municipal de Educação;

II - organizar as Pré-Conferências, em conjunto com as Diretorias Regionais de Educação;
III - indicar os(as) convidados(as), os(as) debatedores(as) e os(as) conferencistas dos 

temas, bem como selecionar ou promover a elaboração de documentos e textos de referência;
IV - elaborar os relatórios finais das Pré-Conferências Regionais;

V - elaborar os relatórios finais da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte;
VI - elaborar e promover a publicação dos anais da IX Conferência Municipal de Educação 

de Belo Horizonte.

Art. 4º - As Pré -Conferências Regionais serão realizadas em cada uma das nove regio-
nais, no horário de 8 as 13 horas, em locais a serem definidos pela Comissão Organizadora, 
conforme o seguinte cronograma:

I – Dia 8 de junho de 2019: Regionais Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova.
II – Dia 15 de junho de 2019: Regionais Barreiro, Centro Sul, Leste, Noroeste.

Art.5 º – A IX Conferência Municipal de Educação ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de julho de 
2019, no Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD 1) na Universidade Federal de Minas Gerais, 
Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG.

Art. 6º - A estrutura e os procedimentos operacionais serão definidos no Regimento Interno 
da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, a ser publicado em Portaria.

Art. 7º - A Comissão Organizadora das Pré-Conferências Regionais e da IX Conferência 
Municipal de Educação de Belo Horizonte serão coordenadas, de forma compartilhada, pela 
Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Fórum Municipal Permanenxte de 
Educação de Belo Horizonte e pelo Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, em 
conformidade com o disposto no art. 6º do Decreto n.º 17.107, de 16 de maio de 2019.

Art. 8º - As entidades que compõem a Comissão Organizadora deverão indicar seus 
representantes até 22 de maio de 2019, data prevista para a realização da primeira reunião.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2019.

Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben 
Secretária Municipal de Educação
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Publicação:
(*)Republicado, em 5/7/2019, por conter incorreções no DOM do dia 8/7/2019

ATO DA PRESIDÊNCIA DO CME/BH Nº 001/2019*
A Presidente do Conselho Municipal de Educação - CME/BH, no uso de suas atribuições 

legais, em especial nos termos do inciso XVI do Artigo 11 da Lei Nº 7.543,
RESOLVE:

Art. 1º – A IX Conferência Municipal de Educação será organizada por meio de Comissão 
Organizadora integrada por representantes dos diferentes segmentos que constituem o 
Setor Público, Setor Privado e Sociedade Civil Organizada;

Art. 2º - Compete à Comissão:
I - elaborar o regimento da IX Conferência Municipal de Educação;
II - organizar as Pré-Conferências, em conjunto com as Diretorias Regionais de Educação;
III - indicar os(as) convidados(as), os(as) debatedores(as) e os(as) conferencistas dos 

temas, bem como selecionar ou promover a elaboração de documentos e textos de referência;
IV - elaborar os relatórios finais das Pré-Conferências Regionais;
V - elaborar e promover a publicação dos anais da IX Conferência Municipal de 

Educação de Belo Horizonte.

Art. 3º - A Comissão Organizadora definirá sua forma de funcionamento, podendo 
instituir subcomissões de trabalho.

Art. 4º - A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I - Secretaria Municipal de Educação: 
Maria do Socorro Lages Figueiredo 
Glausirée Dettman de Araújo 
Elias José Lopes de Freitas  
Magi Cristina Mappa

II - Conselho Municipal de Educação: 
Adriana Nogueira Araujo Silveira 
Juvenal Lima Gomes 
Lucas Reis Ávila 
Maria Antonieta Sabino Viana

III - Secretaria Estadual de Educação 
Iara Félix Pires Viana 

IV - Fórum Municipal Permanente de Educação 
Joel Dias de Rezende Júnior 
Lucas José Magalhães Alves 
Soraia Feliciana Mercês 
Marcos Evangelista Alves

V - Representantes de Trabalhadores em Educação  
(Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada) 
Sandra Maria Coelho 
Diego Horta Bicalho 
Sandra Maria Nogueira Vieira
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VI - Representantes de Pais de Estudantes (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede 
Privada)  
Joaquim Calixto Filho  
Neuma Soares Rodrigues

VII - Representantes de Estudantes (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada) 
Gilvan Gonzaga Santos

VIII - Representante do Cellos/MG 
Álvaro Boechat Chiarello

IX - Representante do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG) 
Cláudia Neves San Miguel 

X - Representante de Instituições Públicas de Educação Superior 
João Henrique Lara do Amaral 
Analise de Jesus da Silva

XI - Representante de Instituições Públicas de Ensino Técnico Profissionalizante 
Gláucia Pinto e Porto 

Belo Horizonte, 3 de julho de 2019.

Adriana Nogueira Araujo Silveira
Presidente do Conselho Municipal de Educação 

 

Publicação:
DOM - 5/7/2019

REGIMENTO INTERNO DA
IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAPÍTULO I 
DA REALIZAÇÃO E CARÁTER DA CONFERÊNCIA

Art. 1º – Considerando a Lei nº 7.543, de 30 de junho de 1998, que instituiu o Sistema 
Municipal de Ensino de Belo Horizonte, cria o Conselho Municipal de Educação de Belo 
Horizonte (CME/BH) e dá outras providências, propõe-se o presente regimento, para fins de 
definir os critérios de realização da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
a realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019, tendo como parceiros os Sistemas de 
Ensino, os Órgãos Educacionais, o Poder Legislativo e a Sociedade Civil Organizada. 

§ 1º – Para efeito deste Regimento, nomear-se-á de IX Conferência Municipal de 
Educação “Avaliação do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte: Qualidade 
Social da Educação e Garantia de Direitos”.

§ 2° – A IX Conferência Municipal de Educação tem caráter avaliativo e deliberativo e 
apresentará dados relativos ao monitoramento e à avaliação das Metas do Plano Municipal 
de Educação, nos termos da Lei nº 10.917 de 14 de março de 2016. 
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§ 3º – A IX Conferência Municipal de Educação, tendo em vista o Sistema Municipal 
de Ensino e a integração com os demais sistemas, elegerá os conselheiros municipais de 
Educação do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte (SME-BH), para o biênio 
2019–2021. 

§ 4° – Na IX Conferência Municipal de Educação, primar-se-á pela qualidade do 
debate, garantindo o processo democrático, o respeito à autonomia, a pluralidade e a 
representatividade dos segmentos sociais, numa visão ampla e sistêmica da Educação. 

Art. 2º – A IX Conferência Municipal de Educação será precedida por nove Pré-
Conferências Regionais, espaços ampliados de debates.

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS

Art. 3º – A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte tem por objetivos:
I – cumprir o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei nº 10.917 de 14/3/2016: “Em intervalos 

de até 4 (quatro) anos, a partir da publicação desta Lei, caberá ao Poder Executivo convocar 
conferências municipais de educação, com a finalidade específica de avaliar a consecução 
das metas previstas neste PME, respeitado o que estabelece a Lei Municipal nº 7.543, de 
30 de junho de 1998”.

II – avaliar a realidade da Educação no município de Belo Horizonte para a melhoria 
da execução do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH);

III – eleger, para o biênio 2019-2021, os membros do Conselho Municipal de Educação, 
representantes dos estudantes das escolas municipais, dos pais de alunos das escolas 
municipais, dos trabalhadores em educação das escolas públicas municipais, dos professores 
das escolas particulares de educação infantil e dos trabalhadores das instituições filantrópicas, 
comunitárias ou confessionais de educação infantil, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei nº 
7.543, de 30 de junho de 1998; 

IV – dar ciência do papel do Conselho Municipal de Educação (CME/BH), da trajetória, 
avanços e realizações da atual gestão do CME/BH (2017-2019). 

CAPÍTULO III

DO TEMÁRIO

Art. 4° – A IX Conferência Municipal de Educação e as Pré-Conferências Regionais 
terão como tema central “Avaliação do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte: 
Qualidade Social da Educação e Garantia de Direitos”, o qual será discutido a partir dos 
eixos temáticos, a saber: 

I. EIXO I – Educação Infantil.
II. EIXO II – Educação de Jovens e Adultos.
III. EIXO III – Ensino Fundamental.
IV. EIXO IV – Ensino Médio.
V. EIXO V – Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino.
VI. EIXO VI – Pessoas com Deficiência.
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VII. EIXO VII – Financiamento.
VIII. EIXO VIII – Avaliação Externa.
IX. EIXO IX – Educação Superior.
X. EIXO X – Educação Integral.
XI. EIXO XI – Gestão Democrática.
XII. EIXO XII – Diversidade e Equidade na Educação.

Parágrafo único – A discussão sobre os eixos temáticos observará o tema central e 
as informações técnicas considerando os dados referentes ao monitoramento das Metas 
do Plano Municipal de Educação.

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 5° – A Comissão Organizadora, instituída de acordo com a Portaria nº 132 de 17 
de maio de 2019, tem a seguinte representação que se segue:

I – 4 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II – 4 (quatro) representantes do Conselho Municipal de Educação;
III – 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG);
IV – 4 (quatro) representantes do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo 

Horizonte;
V – 3 (três) representantes de trabalhadores em Educação (Rede Municipal, Rede 1
VI – 3 (três) representantes de Pais (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada);
VII – 3 (três) representantes de estudantes (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada);
VIII – 1 (um) representante do CELLOS/MG;
IX – 1 (um) representante do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG);
X – 1 (um) representante de instituições públicas de Educação Superior.
XI – 1 (um) representante de instituições públicas de Ensino Técnico Profissionalizante.
§ 1° – As reuniões da Comissão Organizadora serão coordenadas conjuntamente por 

representante da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, pela Presidente do 
Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte e pelo Coordenador do Fórum Municipal 
Permanente de Educação de Belo Horizonte.

§ 2 ° – Caberá à Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação 
definir sobre a condução dos trabalhos.

§ 3° – A Comissão Organizadora poderá constituir subcomissões para a execução de 
ações que favoreçam o efetivo desenvolvimento dos trabalhos na IX Conferência Municipal 
de Educação, em todas as suas etapas.

§ 4° – Compete à Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação 
de Belo Horizonte e das Pré-Conferências Regionais:

1. elaborar e aprovar o Regimento da IX Conferência Municipal de Educação;
2. organizar e acompanhar a IX Conferência Municipal de Educação;

3. indicar a composição da mesa de abertura, os(as) convidados(as) para  Palestra 
Magna, os(as) coordenadores(as) da discussão dos eixos temáticos, bem como 
acompanhar a elaboração de documentos e textos de referência;



23

4. organizar as Pré-Conferências, em conjunto, com as Diretorias Regionais de 
Educação;

5. elaborar os relatórios finais das Pré-Conferências Regionais;
6. elaborar os relatórios finais que serão consolidados em Documento Base na IX 

Conferência Municipal de Educação;
7. elaborar e publicar os anais da IX Conferência Municipal de Educação;
8. registrar em ata os nomes dos conselheiros eleitos para o CME/BH, Biênio 2019-2021.

Seção I  
Da organização, realização e das competências das pré-conferências

Art. 6° – As Pré-Conferências estarão sob a coordenação da Comissão Organizadora 
e dos Diretores Regionais de Educação ou representante indicado por ele. 

Art. 7º – As Pré-Conferências terão como objetivos:
I – analisar, discutir as informações e os dados referentes ao monitoramento do PME/

BH e dar-lhes publicidade;
II – eleger delegados dos segmentos de trabalhadores, estudantes e pais de alunos 

dos sistemas de educação do município e de representantes de setores sociais para IX 
Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Art. 8º – As Pré-Conferências Regionais realizar-se-ão no dia 8 de junho de 2019 nas 
regionais Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova e no dia 15 de junho de 2019 
nas regionais Barreiro, Centro Sul, Leste e Noroeste, das 8h às 12h, nos seguintes locais:

I – Barreiro: Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães, Rua Intersindical, 270 – Cardoso;
II – Centro-Sul: Escola Municipal Caio Líbano Soares, Rua Carangola, 288 - Santo Antônio;
III – Leste: Escola Municipal Santos Dumont, Av. Mem de Sá, 600 - Santa Efigênia;
IV – Nordeste: Escola Municipal Prof.ª Eleonora Pieruccetti, Av. Bernardo Vasconcelos, 

288 – Cachoeirinha;
V – Noroeste: Escola Municipal Belo Horizonte, Av. José Bonifácio, 189 – São Cristovão;
VI – Norte: Escola Municipal José Maria dos Mares Guia, Rua dos Beneditinos, 180 – Heliópolis;
VII – Oeste: Escola Municipal Hugo Werneck, Rua Oscar Trompowsky, 1.372 – Grajaú;
VIII – Pampulha: Escola Municipal Dom Orione, Av. Exp. Benvindo Belém de Lima, 

500 - São Luiz;
IX – Venda Nova: Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa, Rua Márcio Lima 

Paixão, 8 – Rio Branco.
§ 1º – Não haverá limite de inscrições de número de participantes nas Pré-Conferências 

Regionais.
§ 2° – As Pré-Conferências Regionais serão organizadas considerando a estrutura 

planejada pela Comissão Organizadora. 
§ 3° – Cada Pré-Conferência Regional discutirá sobre os doze eixos temáticos desta-

cando adequações para a melhoria da execução do PME/BH e fará o registro sob forma de 
relatório, conforme formulário aprovado pela Comissão Organizadora.

§ 4° – Um membro da Comissão Organizadora e o Diretor Regional de Educação ou 
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representante indicado por ele, logo após o encerramento dos trabalhos, encaminharão o 
relatório produzido em cada eixo temático nas Pré-Conferências Regionais, para o endereço 
eletrônico do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH): 
forumeducacaodebh@gmail.com

§ 5° – A Comissão Organizadora fará o compilado dos relatórios de cada um dos 12 
eixos discutidos nas 9 (nove) Pré-Conferências Regionais consolidando todos os registros 
em um Documento Base.

§ 6º – O Documento Base consolidado pela Comissão Organizadora subsidiará a 
discussão nos eixos temáticos na IX Conferência Municipal de Educação, não havendo 
supressão de nenhuma informação, a não ser que seja repetitiva ou que conflite com os 
preceitos legais vigentes. 

§ 7° – As 9 (nove) Pré-Conferências Regionais elegerão os delegados para a IX 
Conferência Municipal de Educação, conforme disposto na Seção III, deste Capítulo.

§ 8º – Para participarem das Pré-Conferências Regionais e serem eleitos delegados 
na IX Conferência Municipal de Educação, os(as) representantes dos(as) estudantes devem 
ter a idade mínima de 14 (quatorze) anos e estar regularmente matriculados(as) em escolas 
públicas ou privadas de Belo Horizonte.

§ 9º – O Diretor Regional de Educação ou representante indicado por ele deve protocolar 
no Conselho Municipal de Educação (CME/BH) a lista com os nomes dos delegados eleitos 
para participarem na IX Conferência Municipal de Educação, conforme critérios dispostos 
no parágrafo 5º, Art. 13, deste Regimento, para envio à Comissão Organizadora, no 1º dia 
útil após a Pré-Conferência.

§ 10 – Nas Pré-Conferências Regionais, serão elaboradas as listagens dos suplentes, 
seguindo-se a ordem de votação, para eventual substituição e o credenciamento nos termos 
deste artigo.

Seção II 
Das Inscrições e do Credenciamento

Art. 9º – As inscrições para as Pré-Conferências Regionais deverão ser feitas por endereço 
eletrônico, no site https://inscricoeseducacao.pbh.gov.br/, conforme o seguinte cronograma:

I - no período de 17 de maio a 06 de junho de 2019, para as regionais Nordeste, Norte, 
Oeste, Pampulha e Venda Nova;

II - no período de 17 de maio a 13 de junho de 2019, para as regionais Barreiro, 
Centro-Sul, Leste e Noroeste. 

§ 1º – As inscrições poderão ser feitas nas escolas da Rede Municipal de Educação de 
Belo Horizonte e nas Diretorias Regionais (DIREs), que disponibilizarão postos de atendimento. 

§ 2° – Nas Pré-Conferências Regionais os(as) candidatos(as) à representação de 
trabalhadores(as), estudantes e pais da rede pública de Belo Horizonte poderão se inscrever 
em quaisquer uma das regionais do Município, independente da vinculação à escola de sua 
lotação ou matrícula, respectivamente.

§ 3º – Excepcionalmente, serão aceitas inscrições no local das Pré-Conferências Regionais.

Art. 10 – O credenciamento dos participantes das Pré-Conferências Regionais ocorrerá 
no local onde elas serão realizadas. 

Art. 11 – Durante as Pré-Conferências Regionais, os delegados eleitos deverão 
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informar, em formulário próprio, o número e a idade das crianças que os acompanharão na 
IX Conferência Municipal. 

Seção III
Dos participantes da conferência

Art. 12 – Para participar da IX Conferência Municipal de Educação, os delegados a 
serem eleitos deverão participar de uma das 9 (nove) Pré-Conferências Regionais, conforme 
disposto no art. 15, deste Regimento. 

§ 1º - As inscrições dos observadores serão realizadas por ordem de chegada, 
devendo ser confirmadas de acordo com o número de vagas existentes e definidas junto à 
Coordenação da Comissão Organizadora.

§ 2º - Cabe à Comissão Organizadora a convocação dos delegados para a data 
e o horário da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, com todas as 
observações e os esclarecimentos que se fizerem necessários.

§ 3° – Todos os delegados, eleitos ou indicados, deverão se credenciar e estar presentes 
para participar da IX Conferência Municipal de Educação. 

Art. 13 – O credenciamento de delegados da IX Conferência Municipal de Educação 
deverá ser feito junto à estrutura instalada no local do evento, das 17h30min às 20h no dia 
11 de julho e das 12h30min às 15h30min, do dia 12 de julho de 2019. 

§ 1° – Nos casos de vacância de delegados, nos segmentos representados, haverá 
substituição por suplentes, após o encerramento do período estabelecido para o creden-
ciamento, das 13h às 15h, do dia 12 de julho de 2019. 

§ 2º – Qualquer substituição de delegados eleitos ou indicados por seus suplentes 
deverá ocorrer junto à Coordenação da Comissão Organizadora, por meio de e-mail e/ou 
carta de desistência do titular, anteriormente ao horário do credenciamento ou até às 20h 
do dia 11 de julho de 2019, conforme estabelecido neste artigo.

Art. 14 – Participam da IX Conferência Municipal de Educação: 
I – 614 (seiscentos e quatorze) delegados(as) representantes dos segmentos de 

Gestores, Trabalhadores, Conselhos de Educação, Estudantes e Pais;
II – 72 (setenta e dois) delegados(as) representantes dos setores: movimento de afir-

mação da diversidade/inclusão; movimentos em defesa da Educação; comunidade científica/
entidades de pesquisa em educação; movimento sindical/centrais sindicais; instituições 
religiosas; representação do Sistema S; parlamentares; órgãos de fiscalização e controle; 
conselhos de políticas públicas e Prefeitura de Belo Horizonte; poder judiciário;

III – 64 (sessenta e quatro) observadores(as), devidamente credenciados(as), sem 
direito a voto, mas com direito à voz, que portarão crachás diferenciados e deverão se 
inscrever no prazo fixado no § 1º do art. 13 deste Regimento. 

Art. 15 – São considerados delegados natos os membros do Conselho Municipal 
de Educação de Belo Horizonte e do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo 
Horizonte, sendo:

I – 44 (quarenta e quatro) representantes do Conselho Municipal de Educação;
II – 60 (sessenta) representantes do Fórum Municipal Permanente de Educação de 

Belo Horizonte.
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Art. 16 – Do número total de participantes da IX Conferência Municipal de Educação, 
614 (seiscentos e quatorze) de segmentos e Conselhos e 72 (setenta e dois) de Setores, 
são delegados/as, com direito a voto e distribuídos/as de acordo com os critérios previstos 
neste artigo:

§ 1º – Serão indicados 165 (cento e sessenta e cinco) delegados(as) representantes 
dos Segmentos, respeitados os quantitativos abaixo relacionados:

a) 4 (quatro) representantes do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais;
b) 9 (nove) representantes do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, sendo 1 por regional;
c) 48 (quarenta e oito) gestores da Educação Básica indicados pela Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais;
d) 63 (sessenta e três) gestores da Educação Básica indicados pela Secretaria Municipal 

de Educação;
e) que 15 (quinze) gestores da Educação Básica indicados pelas instituições de ensino 

privado da Educação Básica sediadas em Belo Horizonte;
f) 3 (três) gestores da Educação Superior estadual indicados pela Universidade do 

Estado de Minas Gerais;
g) 6 (seis) gestores da Educação Superior Pública Federal indicados pelos dirigentes 

das instituições de Ensino Superior federal sediadas em Belo Horizonte;
h) 5 (cinco) gestores da Educação Superior privada indicados pelos dirigentes das 

instituições de Ensino Superior privadas sediadas em Belo Horizonte;
i) 3 (três) gestores da educação profissional pública estadual indicados pela Secretaria 

de Estado de Educação de Minas Gerais;
j) 4 (quatro) gestores da Educação Profissional pública federal indicados pelo CEFET-MG;

k) 5 (cinco) gestores da Educação Profissional privada indicados pelos dirigentes das 
instituições privadas de Educação Profissional sediadas em Belo Horizonte.

§ 2º – Serão indicados 27 (vinte e sete) delegados(as) representantes de Setores, 
respeitados os quantitativos, abaixo relacionados:

a) 4 (quatro) representantes indicados por dirigentes das entidades que compõem o Sistema S;
b) 4 (quatro) representantes indicados pela Câmara Municipal de Belo Horizonte;
c) 3 (três) representantes indicados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais;
d) 4 (quatro) representantes indicados pelos órgãos de fiscalização e controle;
e) 6 (seis) representantes indicados pelos Conselhos de Políticas Públicas de Belo Horizonte;
f) 4 (quatro) representantes indicados pela Prefeitura de Belo Horizonte.
g) 2 (dois) representantes do Poder Judiciário 
§ 3º – Serão eleitos 90 (noventa) delegados(as) nas Pré-Conferências das Regionais, 

representantes de Segmentos, respeitados os quantitativos abaixo relacionados:
a) 18 (dezoito) trabalhadores(as) da Educação Superior pública;
b) 18 (dezoito) trabalhadores(as) da Educação Superior privada;
c) 9 (nove) trabalhadores(as) da Educação profissional pública;
d) 9 (doze) trabalhadores(as) da Educação Profissional privada;
e) 18 (dezoito) estudantes da Educação Superior;
f) 9 (nove) estudantes da Educação Profissional;
g) 9 (nove) pais de alunos/as da Educação Profissional.
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§ 4º – Serão eleitos 45 (quarenta e cinco) delegados nas Pré-Conferências Regionais, 
representantes dos Setores, respeitados os quantitativos abaixo relacionados:

a) 9 (nove) representantes dos movimentos de afirmação da diversidade-inclusão;
b) 9 (nove) representantes dos movimentos em defesa da Educação;
c) 9 (nove) representantes da comunidade científica/entidades de pesquisa em educação;
d) 9 (nove) representantes de instituições confessionais de denominações variadas;
e) 9 (nove) representantes do movimento sindical/centrais sindicais.
§ 5º – Serão eleitos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) delegados, respeitados os 

quantitativos abaixo relacionados:
a) 140 (cento e quarenta) trabalhadores(as) da Educação Básica, sendo 36 (trinta e seis) 

da Rede Estadual, 73 (setenta e três) da Rede Municipal e 31 (trinta e um) do setor privado, 
proporcionalmente por Regional, a saber:

Regionais
Trabalhadores(as) 
da Rede Estadual 
Educação Básica

Trabalhadores(as) 
da Rede Municipal 
Educação Básica

Trabalhadores(as) do Setor 
Privado Educação Básica TOTAL

Rede parceira Rede particular

Barreiro 5 11 3 2 21

Centro-Sul 3 8 2 1 14

Leste 2 5 1 1 9

Nordeste 5 11 2 2 20

Noroeste 4 8 2 1 15

Norte 5 9 1 1 16

Oeste 3 5 2 2 12

Pampulha 3 5 2 1 11

Venda Nova 6 11 3 2 22

TOTAL GERAL 36 73 18 13 140

b) 43 (quarenta e três) estudantes da Educação Básica, proporcionalmente por Regional, 
a saber:

Estudantes – Educação 
Básica Municipal Estadual  Setor Privado TOTAL

Barreiro 3 2 1 6
Centro-Sul 2 2 1 5
Leste 2 1 1 4
Nordeste 3 2 1 6
Noroeste 2 1 1 4
Norte 2 1 1 4
Oeste 2 1 1 4
Pampulha 2 1 1 4
Venda Nova 3 2 1 6

TOTAL GERAL 21 13 9 43
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c) 72 (setenta e dois) pais de alunos(as) da Educação Básica, proporcionalmente por 
Regiontal, a saber:

Pais – Ed. Básica Municipal Estadual  Setor Privado TOTAL

Barreiro 5 3 3 11
Centro-Sul 3 2 1 6
Leste 2 1 1 4
Nordeste 5 3 3 11
Noroeste 3 2 2 7
Norte 5 3 2 10
Oeste 3 2 1 6
Pampulha 3 2 1 6
Venda Nova 5 3 3 11

TOTAL GERAL 34 21 17 72

§ 6° – Caso algum segmento ou setor não complete o quantitativo de delegados 
estabelecido, as vagas remanescentes serão distribuídas, sem prejuízo do número final de 
600, contemplando, os respectivos segmentos e setores. 

§ 7º – Os 13 delegados(as) representantes dos(as) professores(as) das escolas 
privadas particulares, de Educação Infantil na IX Conferência Municipal de Educação de 
Belo Horizonte deverão ser previamente eleitos em assembleia organizada pelo sindicato. 
A lista de delegados indicados deverá ser enviada para os endereços eletrônicos do Fórum 
Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH): forumeducacaodebh@
gmail.com e do Conselho Municipal de Educação (CME/BH): cmebh@pbh.gov.br.

CAPÍTULO V 
DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 17 – A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte realizar-se-á nos 
dias 11, 12 e 13 de julho de 2019, na Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha - CAD 1 (UFMG).

§ 1º – Contará com a participação de representantes do Poder Público, dos segmentos 
sociais, das entidades que atuam na área da Educação e dos setores organizados da 
sociedade, conforme o disposto na seção III, do Capítulo IV deste Regimento. 

§ 2º – Será organizada com trabalho em grupos, que discutirá os eixos temáticos com 
base no Documento Base consolidado dos relatórios advindos das Pré-Conferências Regionais.

§ 3º – A Comissão Organizadora é responsável por elaborar o Documento Base para a IX 
Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, nos termos do Art. 6º do Capítulo IV.

§ 4º – A partir das discussões dos eixos será construído um relatório com as delibe-
rações propostas que serão apresentadas na Plenária, conforme formulário aprovado pela 
Comissão Organizadora.

§ 5º – A partir dos relatórios apresentados na Plenária será elaborado o Relatório Final 
da IX Conferência Municipal de Educação pela Comissão Organizadora.

§ 6º – O Relatório Final deverá ser entregue ao Fórum Municipal Permanente de 
Educação, até o dia 31 de outubro de 2019, com uma cópia impressa no seguinte endereço: 
Rua Carangola, 288, sl 113 – Santo Antônio e por e-mail institucional para o endereço 
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eletrônico: forumeducacaodebh@gmail.com 
§ 7º – A Comissão Organizadora instituirá um grupo de trabalho para sistematizar e 

elaborar o supracitado Relatório Final e, também, os registros para os anais da IX Conferência 
Municipal de Educação. 

Art. 18 – A eleição dos membros do Conselho Municipal de Educação (CME/BH) por 
segmentos do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte (SME/BH), biênio 2019-2021, 
acontecerá na IX Conferência Municipal de Educação. 

Art. 19 – Para a IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, na eleição 
de Conselheiros Municipais de Educação para o biênio 2019–2021, poderão participar, 
votando e sendo votados, apenas os delegados que façam parte do SME/BH, conforme o 
disposto no parágrafo 2º deste artigo. Essa identificação constará no crachá de Delegado, 
desde o seu credenciamento.

§ 1º – A composição do Conselho Municipal de Educação é regida pela Lei nº 7.543, 
de 30 de junho de 1998.

§ 2º – Os Conselheiros referidos nos incisos V, VI, IX, XII do artigo 4º da Lei nº7.543/98, 
e seus suplentes, serão eleitos por seus pares, em plenária dos respectivos segmentos, 
durante a IX Conferência Municipal de Educação, na seguinte composição:

a) 3 (três) representantes dos estudantes das escolas municipais;
b) 3 (três) representantes dos pais de alunos das escolas municipais;
c) 4 (quatro) representantes dos trabalhadores em Educação das escolas públicas municipais;
d) 2 (dois) representantes dos professores das escolas particulares de educação infantil;
e) 1 (um) representante dos trabalhadores das instituições filantrópicas, comunitárias 

ou confessionais de educação infantil;
f) mesmo número de suplentes de cada representação.
§ 3º – Os conselheiros referidos na alínea “a”, do § 2º, deste artigo, bem como seus 

suplentes, deverão ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, completados até a data da 
eleição, conforme disposto no inciso V do artigo 4º da Lei nº 7.543/98.

§ 4º – As Plenárias por segmentos para a eleição dos conselheiros municipais de 
Educação são instâncias máximas de deliberação e ocorrerão no dia 13 de julho de 2019 
dentro da programação da IX Conferência Municipal de Educação. 

§ 5º – A eleição dos conselheiros municipais de Educação dar-se-á, por segmento, na 
forma prevista no Regimento Interno do CME/BH.

§ 6º – Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, poderá haver dupla participação 
em plenárias, por segmentos, para a eleição dos conselheiros municipais de Educação.

§ 7º – A Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação de Belo 
Horizonte indicará coordenadores para acompanhar as eleições dos representantes de 
cada segmento.

§ 8º – Serão suplentes aqueles que, salvo os titulares eleitos, obtiverem o maior 
número de votos na Plenária do respectivo segmento, observada a ordem decrescente do 
número de votos.

§ 9º – Os critérios de desempate serão, sucessivamente, a maior idade e o sorteio público.
§ 10 – Concluída a eleição,será elaborada ata e encaminhada à Plenária da IX 

Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, para conhecimento, contendo: 
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a) número de votantes;
b) número de votos válidos e nome dos votados (conselheiros titulares e suplentes eleitos);
c) lista de presença.

CAPÍTULO VI 
DA PROGRAMAÇÃO

Art. 20 – A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte estrutura-se da 
seguinte forma:

I. Credenciamento. 
II. Mesa de Abertura.
III. Palestra Magna. 
IV. Apresentação da organização da Conferência.
V. Leitura do Regimento Interno da Conferência.
VI. Plenária do Sistema Municipal de Ensino.
VII. Trabalho em grupo por eixos temáticos.
VIII. Plenária: apresentação dos trabalhos nos eixos temáticos. 
IX. Apresentação do Conselho Municipal de Educação – gestão 2017-2019.
X. Eleição dos conselheiros municipais de Educação. 
XI. Encerramento.

CAPÍTULO VII 
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 21 – As despesas com a organização e a realização da IX Conferência Municipal de 
Educação de Belo Horizonte serão mantidas pelo Poder Público do Município de Belo Horizonte.

CAPÍTULO VIII 
DAS MOÇÕES

Art. 22 – Moção é a proposição, indicação por escrito pela qual um participante ou um 
grupo deles expressa seu repúdio, sua solidariedade ou seu louvor.

Art. 23 – As moções deverão ser entregues por escrito na Sala de Apoio, até as 11 
horas do dia 13 de julho de 2019. 

I – Para ser submetida à Plenária, as moções deverão conter, no mínimo, 50 assinaturas 
de delegados.

II – As moções apresentadas com, no mínimo, 50 assinaturas de delegados serão lidas 
e submetidas à aprovação na Plenária do dia 13 de julho de 2019.

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 – O encerramento dos trabalhos da IX Conferência Municipal de Educação de 
Belo Horizonte dar-se-á, impreterivelmente, no dia 13 de julho de 2019, às 18h.
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Art. 25 – Os casos omissos neste Regimento serão apreciados pela Comissão 
Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

Art. 26 – Este Regimento passa a vigorar a partir da sua aprovação pela Comissão 
Organizadora e sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2019.

Marcos Evangelista Alves
Adriana Nogueira Araujo Silveira

Coordenação da Comissão Organizadora
IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte





Programação
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PROGRAMAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

Avaliação do Plano Municipal de Educaçãode Belo Horizonte: 
Qualidade Social da Educação e Garantia de Direitos 

Período de realização:  11, 12, 13 de julho de 2019.

Local: CAD 1 (UFMG) 
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha. 

11 de julho (quinta-feira)

Programação

17h30 Credenciamento

18h Mesa de Abertura

19h Palestras

20h Organização da Conferência

20h30 Leitura do Regimento

12 de julho (sexta-feira)

12h30 Credenciamento

13h30 Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME/BH

15h30 Café

16h Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME/BH

18h30 Café

19h Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME/BH

20h30 Encerramento

13 de julho (sábado)

8h Café

8h30 Plenária: apresentação dos trabalhos nos Eixos

12h Almoço

13h30 Apresentação do Conselho Municipal de Educação 

14h Eleição dos Membros do Conselho Municipal de Educação

16h Café

16h30min Apresentação dos Conselheiros Eleitos

18h Encerramento 
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Apresentação

Pré-Conferências Regionais
As Pré-Conferências Regionais de Educação foram realizadas nos dias 8 e 15 de junho de 
2019 nas nove regionais de Belo Horizonte. Foram computados 909 inscritos para integrarem 
as discussões acerca dos doze eixos temáticos do monitoramento do Plano Municipal 
de Belo Horizonte. Na ocasião, foram eleitos os delegados, representantes da Educação 
Básica, profissional e superior de diversos segmentos da sociedade civil - trabalhadores 
da educação, pais, estudantes e entidades diversas - com direito a voz e ao voto na IX 
Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte . Os delegados eleitos, representantes 
de segmentos específicos, se credenciaram para a candidatura a Conselheiro Municipal 
de Educação para o biênio 2019 - 2021. A inscrição para participar das Pré-Conferências 
Regionais foi realizada via endereço eletrônico - inscricoeseducacao.pbh.gov.br -.

Locais das Pré-Conferências Regionais

Barreiro (B)
Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães
Rua Intersindical, 270 – Cardoso

Centro-Sul (CS)
Escola Municipal Caio Líbano Soares
Rua Carangola, 288 - Santo Antônio

Leste (L)
Escola Municipal Santos Dumont
	Av.	Mem	de	Sá,	600	-	Santa	Efigênia	

Nordeste (NE)
Escola Municipal Prof.ª Eleonora Pieruccetti.
Av. Bernardo Vasconcelos, 288 – Cachoeirinha 

Noroeste (NO)
Escola Municipal Belo Horizonte
 Av. José Bonifácio, 189 – São Cristóvão. 

Norte (N)
Norte - Escola Municipal José Maria dos Mares Guia
Rua dos Beneditinos, 180 - Heliópolis

Oeste (O)
Escola Municipal Hugo Werneck
Rua Oscar Trompowsky, 1372 – Grajaú 

Pampulha (P)
Escola Municipal Dom Orione
Av. Exp. Benvindo Belém de Lima, 500 - São Luiz 

Venda Nova (VN)
Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa
Rua Márcio Lima Paixão, 8 – Rio Branco

IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte
Destacaram-se, nas Pré-Conferências Regionais e na IX Conferência Municipal de Educação, 
como objetivos: cumprir o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei nº 10.917, de 14/3/2016: 
“Em intervalos de até 4 (quatro) anos, a partir da publicação desta Lei, caberá ao Poder 
Executivo convocar conferências municipais de educação, com a finalidade específica de 
avaliar a consecução das metas previstas neste PME, respeitado o que estabelece a Lei 
Municipal nº 7.543, de 30 de junho de 1998”; avaliar a realidade da Educação no município 
de Belo Horizonte para a melhoria da execução do Plano Municipal de Educação de Belo 
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Horizonte (PME/BH); eleger, para o biênio 2019-2021, os membros do Conselho Municipal 
de Educação, representantes dos estudantes das escolas municipais, dos pais de alunos 
das escolas municipais, dos trabalhadores em educação das escolas públicas municipais, 
dos professores das escolas particulares de Educação Infantil e dos trabalhadores das 
instituições filantrópicas, comunitárias ou confessionais de Educação Infantil, nos termos do 
§ 1º do art. 4º da Lei nº 7.543, de 30 de junho de 1998; dar ciência do papel do Conselho 
Municipal de Educação (CME/BH), da trajetória, avanços e realizações da atual gestão do 
CME/BH (2017-2019). 

As discussões foram norteadas sob doze eixos, a saber: 

Quadros Panorâmicos:

Eixos Temáticos

Eixo I Educação Infantil

Eixo II Educação de Jovens e Adultos

Eixo III Ensino Fundamental

Eixo IV Ensino Médio

Eixo V Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino

Eixo VI Pessoas com Deficiência

Eixo VII Financiamento

Eixo VIII Avaliação Externa

Eixo IX Educação Superior

Eixo X Educação Integral

Eixo XI Gestão Democrática

Eixo XII Diversidade e Equidade na Educação 
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Inscrição nas Pré-Conferências Regionais
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B 40 09 18 28 - 03 07 105
CS 49 12 14 35 - 01 11 122
L 41 06 02 26 - 01 06 82
NE 40 11 19 55 02 06 133
NO 25 10 08 28 - 04 05 80
N 32 01 06 30 - - 05 74
O 38 06 13 47 - 01 12 117
P 32 08 14 36 - 02 05 97
VN 35 04 19 28 - 03 10 99
T 332 67 113 313 17 67 909

Legenda: 
B – Barreiro; CS - Centro-Sul; L – Leste; NE – Nordeste; 
NO – Noroeste; N – Norte; O – Oeste; P – Pampulha; VN – Venda Nova. 

Participantes na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte 
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Palestra
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Professora Drª Carla Bronzo Ladeira 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (1987), 
mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1994) e doutorado 
em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005), com tese 
sobre o tema da pobreza e políticas de proteção social. Pesquisadora e professora da 
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro/MG, nos cursos de graduação, especialização 
e mestrado em administração pública. Leciona disciplinas de sociologia, metodologia, 
desenho e avaliação de políticas sociais, bem estar e proteção social. Desenvolve 
pesquisas no campo das políticas para infância e juventude e no campo das políticas de 
proteção social, principalmente relacionadas com o tema da pobreza, vulnerabilidade e 
proteção social não contributiva. Desenvolve ações de estudos e pesquisas no campo 
da gestão social e na formulação, monitoramento e avaliação de programas e projetos 
sociais. Pesquisa e uso de metodologias de pesquisa na perspectiva de action research, 
buscando conexões entre teoria e prática, conhecimento e ação. (Texto informado pelo 
autor).

Informações coletadas no Lattes, em 15/10/2019. 

Tema: Avaliação de Políticas Públicas: Sua Importância para o Controle Social
Data: 11/7/2019.

Texto síntese
A palestra se iniciou com uma exposição sobre o ciclo de políticas públicas. Segundo a palestrante, 
as políticas públicas têm origem nos problemas e nas demandas sociais que são filtrados através 
do mecanismo de avaliação dessas questões. A partir desse processo, nascem as definições de 
agenda onde serão elencadas as problemáticas que se tornarão objeto da atuação do Estado. A 
partir disso, serão definidos os programas de atuação do poder público sobre essas questões. 
Parte-se, então, para a implementação de políticas que deverão ser monitoradas e avaliadas 
através de indicadores que medem seus impactos na realidade social. As redefinições dessas 
políticas, decorrentes de um processo de monitoramento de rumos e avaliação de resultados, 
dão início a um novo ciclo que “desembocará” em novas ações, as quais serão submetidas a 
novos processos de análise. Segundo a palestrante, a análise de uma política pública é composta 
pelo monitoramento, o qual pressupõe um olhar contínuo sobre a política, que descreve o que 
está se passando, informa a tomada de decisão em tempo real e é quase sempre interno. 

Por outro lado, tem-se nesse processo a avaliação, que é periódica, julga o que passou, que diferença 
fez, como e por que, informa a tomada de decisão em momentos estratégicos e pode ser interna ou 
externa. Tem-se, daí, que o monitoramento e a avaliação são elementos centrais para a responsabiliza-
ção e aprendizagem coletiva, necessários para melhorar a incidência e o impacto das politicas públicas.  
A avaliação fornece insumos que mudam a natureza da discussão pública. Avaliação e moni-
toramento são uma maneira de “dizer a verdade ao poder” e tirar lições úteis desse diálogo. A 
avaliação de um política transcende a concepção de simples auditoria ou ferramentas para se 
encontrar erros e respectivos responsáveis. O processo de avaliação de uma política pública só 
pode atingir o objetivo de análise da eficácia e sua eficiência a partir do momento em que envolve 
todos os atores presentes nas conjunturas em que ela se encontra. Dessa forma, converte-se 
em um norte das ações a serem tomadas. Defende a palestrante que a avaliação de políticas 
deve ter ampla participação social como forma de minimizar tentativas de erros e acertos muito 
comuns em políticas regidas por tecnologias brandas, como no caso das políticas sociais.  
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A ideia de participação social remete à questão do controle social protagonizado por instâncias 
pensadas para este fim. Neste contexto, existem os conselhos de participação popular. Para 
cumprir seu papel de acompanhamento das políticas setoriais, esses conselhos necessitam da 
informação sobre os processos de avaliação e monitoramento, sendo que dessa forma, estão 
aptos a sugerir as intervenções que julgam necessárias para o sucesso do “jogo democrático”. 
A palestrante encerrou sua apresentação, agradecendo pela oportunidade de discussão de 
tema tão relevante para a construção da democracia participativa, esperando ter contribuído 
para o debate.



Palestra: Professora Drª Tânia de Freitas Resende

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1990) 
e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003), com 
pós-doutorado realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio - 2013). Atualmente, é professora associada da Faculdade de Educação da UFMG, 
na área

de Sociologia da Educação, atuando na graduação e na pós-graduação. Tem experiência 
na área de Educação, especialmente como professora e coordenadora pedagógica do 
ensino fundamental, analista/consultora educacional e professora do ensino superior. 
É pesquisadora do Observatório Sociológico Família-Escola (OSFE), da Faculdade de 
Educação da UFMG. Atua principalmente nos seguintes temas: desigualdades educa-
cionais; relação família-escola; dever de casa; abordagens sociológicas da escola e da 
sala de aula; conhecimento escolar; educação, conhecimento e informação; educação 
integral; escola de tempo integral. (Texto informado pelo autor).

Informações coletadas no Lattes, em 15/10/2019. 

Tema: A importância da participação das famílias no processo de monito-
ramento e avaliação do Plano Municipal de Educação
Data: 11/7/2019.



IX Conferência 
Municipal de Educação 

de Belo Horizonte



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE BELO HORIZONTE (PME/BH)

O Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, aprovado pela Lei nº 10.917, de 14 
de março de 2016, é um conjunto de 20 (vinte) metas e 274 (duzentos e setenta e quatro) 
estratégias, que objetiva a melhoria da qualidade da educação da cidade de Belo Horizonte, 
em todos os níveis e modalidades de ensino das redes públicas e privada.

O PME/BH norteia, como política de estado, toda a educação da cidade, envolvendo as
instituições federais (UFMG, CEFET), o estado (UEMG) e o município.

METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015/2025

 Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, 
de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 
até o final da vigência do PNE.

 Estratégias:

 1.1) definir, em regime de colaboração com a União, o estado e entidades da sociedade 
civil, metas que assegurem a expansão na rede pública de educação infantil de zero a cinco 
anos, segundo parâmetro nacional de qualidade e considerando as peculiaridades do Município;
 1.2) implementar banco de dados, a ser disponibilizado no Sistema de Gestão 
Escolar – SGE – da Rede Municipal de Educação, para identificar a renda per capita anual 
das famílias atendidas, no ato da efetivação e da renovação de matrícula das crianças;
 1.3) atualizar o estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 
Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – IPEAD/UFMG, para identificar a demanda 
por educação infantil em Belo Horizonte;
 1.4) aprimorar o Sistema de Cadastramento da Educação Infantil – SICEI, de 
forma a qualificar a demanda pela educação infantil, considerando cada criança inscrita, 
independentemente do número de instituições em que realizou a inscrição;
 1.5) dar continuidade à parceria com o governo federal para garantir o alcance das 
metas de expansão do atendimento na educação infantil;
 1.6) intensificar, até o último ano de vigência deste PME, a execução dos projetos de 
adequação, reforma e ampliação dos prédios existentes, considerando as especificidades da 
educação infantil e as necessidades de acessibilidade, segundo as normas técnicas e legais 
vigentes; com o objetivo de expansão da melhoria da rede física das escolas infantis públicas;
 1.7) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação 
infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, 
a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de acessibilidade e inclusão, entre outros indicadores relevantes; 
 1.8) criar um sistema de inscrições, disponível na Rede Mundial de Computadores 
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– internet, para viabilizar o levantamento e a publicação da demanda manifesta por educação 
infantil em creches e pré-escolas;
 1.9) criar um sistema de inscrições, disponível na internet, para a rede de instituições 
parceiras, visando aprimorar o levantamento de demanda manifesta na cidade;
 1.10) dar continuidade à aplicação sistemática e monitorada do documento “Indicadores 
de Qualidade na Educação Infantil” em duas instituições por secretaria de administração 
regional municipal a cada ano, sendo uma por semestre;
 1.11) implementar os planos de ação elaborados a partir da aplicação dos indicadores 
de qualidade, orientando as novas gestões sobre a importância de implementar e avaliar a 
educação infantil, com a participação da comunidade escolar, em cada instituição;
 1.12) realizar, periodicamente, chamamento público para a inclusão de novas instituições 
privadas comunitárias, filantrópicas ou confessionais para atendimento à educação infantil;
 1.13) ampliar o atendimento da educação infantil na rede própria do Município, de 
forma a assegurar o cumprimento da Meta 1 do PNE e deste PME;
 1.14) assegurar a matrícula compulsória para crianças com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na educação infantil;
 1.15) ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e 
outras que demandem esse atendimento;
 1.16) intensificar a articulação entre as diferentes secretarias para construir e 
implementar políticas para primeira infância;
 1.17) manter a expansão do atendimento da educação infantil, aprimorando os 
espaços existentes para atender às especificidades e necessidades da criança;
 1.18) intensificar o processo de articulação entre a educação infantil e o ensino 
fundamental da RME-BH, definindo metas e ações específicas para a transição entre os 
dois segmentos da educação básica;
 1.19) ampliar e consolidar o acompanhamento e o monitoramento de frequência dos 
estudantes beneficiários dos programas de transferência de renda, bem como daqueles que 
são vítimas de situações de discriminação, preconceitos e violência na escola, por meio do 
Programa Família-Escola da Secretaria Municipal de Educação;
 1.20) aprimorar o processo de mobilização das famílias atendidas nos diversos programas 
das secretarias de Políticas Sociais, Saúde, Educação, Assistência Social e órgãos de proteção 
à infância, para garantir a participação no processo de distribuição de vagas para a educação 
infantil;
 1.21) estimular a proposição de ações junto a estudantes e familiares das redes 
pública e privada de educação infantil, com o objetivo de abordar temas como a prevenção 
ao uso e abuso de drogas, bullying, direitos da criança e formação de valores na infância;
 1.22) assegurar a elaboração e a difusão de orientações curriculares, formação de 
pessoal, produção de programas e materiais, com o objetivo de estimular o conhecimento, 
o respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, compreendidos como requisitos 
para o pleno desenvolvimento da pessoa, para o exercício da cidadania e para o padrão 
de qualidade da educação;
 1.23) assegurar a inclusão de ações que promovam o reconhecimento, a valorização, 
o respeito e a interação das crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e 
indígenas, bem como o combate ao racismo e a formas de discriminação a ele associadas 
nas propostas pedagógicas da educação infantil;
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 1.24) estimular a articulação entre núcleos de pesquisa, cursos de pós-graduação e 
de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos 
e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 
5 (cinco) anos;
 1.25) estimular o acesso à educação infantil para todas as crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação 
infantil, em conformidade com o PNE.
 Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, buscando garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco 
por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência do PNE.

 Estratégias:

 2.1) participar da consulta pública nacional sobre direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento para os estudantes do ensino fundamental, apresentando proposta 
baseada nas Proposições Curriculares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte 
(RME-BH);
 2.2) participar da pactuação entre União, estados, Distrito Federal e municípios para 
a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão 
a base nacional comum curricular do ensino fundamental;
 2.3) ampliar e difundir o uso dos instrumentos de registro para a elaboração do perfil 
pedagógico das turmas/agrupamentos nas escolas municipais, com o objetivo de efetivar o 
acompanhamento sistemático da aprendizagem dos estudantes;
 2.4) aprimorar o Programa de Monitoramento da Aprendizagem e da Gestão Escolar, 
com o objetivo de promover a melhoria contínua e sustentada da qualidade do ensino e da 
aprendizagem na RME-BH, tendo como eixo norteador a educação integral;
 2.5) consolidar o acompanhamento e o monitoramento da frequência dos estudantes 
beneficiários dos programas de transferência de renda matriculados em todas as escolas 
do Município de Belo Horizonte, por meio do Programa Família-Escola;
 2.6) instituir e consolidar, em regime de colaboração entre Estado e Município, ações 
de acompanhamento e monitoramento da frequência dos estudantes matriculados em todas 
as escolas do Município de Belo Horizonte;
 2.7) implementar ações de prevenção à evasão escolar motivada por maus-tratos, 
trabalho infantil, abusos sexuais e qualquer forma de exclusão social, discriminação 
ou preconceito por sexo, raça, etnia, deficiência física e cognitiva, religião e condição 
socioeconômica;
 2.8) promover, em regime de colaboração com o governo estadual, a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude, fazendo o chamamento 
para o Cadastro Escolar, através de ampla divulgação do processo de inscrições por meio 
de mídias diversas;
 2.9) executar, no âmbito municipal, em conjunto com a Secretaria de Estado de 
Educação, o cadastramento escolar de todos os candidatos de 6 a 14 anos a uma vaga na 
escola pública, nas redes municipal e estadual, para garantir uma vaga no ensino fundamental 
na escola mais próxima da residência do candidato;
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 2.10) promover, em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação, a 
modernização e a utilização de novas tecnologias no Cadastro Escolar para o Ensino 
Fundamental, de forma a facilitar o acesso do cidadão às inscrições e a garantir maior 
agilidade e celeridade do processo;
 2.11) desenvolver estratégias específicas para realizar a busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola pertencentes a comunidades quilombolas, indígenas, ciganas, 
moradores de ocupação e populações itinerantes;
 2.12) assegurar a oferta regular de atividades culturais dentro e fora das escolas, 
por meio das ações dos programas de educação integral;
 2.13) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 
considerando as especificidades da educação especial;
 2.14) promover, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local;
 2.15) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 
famílias.
 Meta 3: atuar junto ao governo estadual para promover a universalização, até 2016, 
do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento).

 Estratégias:

 3.1) articular, com o governo estadual, a oferta de ensino médio nos turnos diurno e 
noturno, considerando a distribuição territorial do atendimento no Município, de forma a atender 
a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes;
 3.2) desenvolver, em conjunto com o governo estadual, programas e projetos que 
promovam a garantia da permanência dos estudantes ao longo dos 3 (três) anos do ensino 
médio;
 3.3) mapear, por meio do Programa Família-Escola, os motivos da baixa frequência dos 
beneficiários de programas de transferência de renda nas escolas estaduais de ensino médio;
 3.4) realizar gestões junto ao governo estadual para promover o acesso ao ensino 
médio, garantindo a oferta de vagas para todos os estudantes nas escolas próximas às suas 
residências ou ao seu local de trabalho, no turno de sua preferência, respeitando a relação 
estudantes/turma, de acordo com a legislação vigente;
 3.5) incentivar a formulação de políticas governamentais de passe livre estudantil no 
transporte público, considerando o número de deslocamentos realizados pelos estudantes de 
todos os níveis e modalidades de ensino;
 3.6) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades, necessidades e demandas das pessoas com 
deficiência, conforme competência dos entes federados;
 3.7) estruturar e fortalecer, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos estudantes do 
ensino médio, especialmente os beneficiários de programas de transferência de renda e os que 
se encontram em situações de vulnerabilidade social;
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 3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 
escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência 
e à juventude;
 3.9) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana de jovens, na 
faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e adultos, com qualificação social e profissional 
para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
 3.10) articular, com o governo estadual, a implementação de políticas de prevenção 
à evasão no ensino médio motivada por qualquer forma de exclusão social, discriminação ou 
preconceito por sexo, raça, etnia, deficiência física e cognitiva, religião e condição socioeconômica.
 Meta 4: universalizar, em regime de colaboração com o governo estadual, o acesso 
à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

 Estratégias:

 4.1) assegurar a atualização permanente do Sistema de Gestão Escolar – SGE, 
com as informações de matrícula nas escolas municipais de ensino regular e da matrícula 
no Atendimento Educacional Especializado, para fins do repasse do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB;
 4.2) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular 
sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular 
e o atendimento educacional especializado;
 4.3) assegurar a prioridade de matrícula para as crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 
de idade, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, na educação infantil da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
respeitados os critérios de vulnerabilidade e risco social;
 4.4) implementar, no Município de Belo Horizonte, a oferta do atendimento educacional 
especializado nas redes de ensino de educação básica;
 4.5) ampliar, na Rede Municipal de Educação, o número de salas de recursos multifuncionais 
e manter a formação continuada dos professores para o atendimento educacional especializado;
 4.6) assegurar a formação continuada para os professores do ensino regular e da 
educação de jovens e adultos para a inclusão escolar dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
 4.7) manter, ampliar e monitorar a articulação intersetorial entre professores e equipes 
multiprofissionais no acompanhamento de estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na Rede Municipal de Educação 
de Belo Horizonte;
 4.8) ampliar, nas redes pública e privada de educação, a promoção da acessibilidade 
pedagógica e arquitetônica, para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
 4.9) assegurar a continuidade e a ampliação do programa de transporte escolar 
acessível para todas as redes de educação do Município;
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 4.10) assegurar, por meio de ações e programas específicos, a produção de materia-
lidade acessível e o atendimento educacional especializado complementar aos estudantes 
com deficiência visual;
 4.11) assegurar a manutenção da aquisição individualizada dos recursos pedagógicos 
acessíveis e de tecnologias assistivas para uso dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
 4.12) manter e ampliar o atendimento educacional especializado, de forma que cada 
escola tenha uma sala de recursos multifuncionais até o último ano de vigência deste PME;
 4.13) manter o atendimento complementar e suplementar para os estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
 4.14) manter, na Rede Municipal de Educação, a oferta do ensino da Libras na 
educação infantil, nas escolas e UMEIs que recebam matrícula de criança com deficiência 
auditiva;
 4.15) manter a oferta do ensino da Libras e em Libras para os estudantes com 
deficiência auditiva matriculados no ensino fundamental;
 4.16) manter e ampliar a inserção da oferta do ensino da Libras para estudantes 
com deficiência auditiva e ouvintes nos projetos pedagógicos das escolas;
 4.17) manter o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua no turno de 
matrícula e em serviço complementar para estudantes com deficiência auditiva;
 4.18) assegurar o acesso e a permanência incondicionais de todos os estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
na educação infantil e no ensino fundamental das redes pública e privada de educação de 
Belo Horizonte;
 4.19) promover o acesso e assegurar a permanência dos estudantes com deficiência 
e transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino médio 
das redes pública e privada de Belo Horizonte.
 4.20) assegurar o acompanhamento da frequência escolar dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação na 
Rede Municipal de Educação;
 4.21) assegurar o acompanhamento às escolas e às famílias beneficiárias ou não 
de programas de transferência de renda, por meio de articulação intersetorial que constitua 
uma rede de proteção para o combate às situações de violência e discriminação;
 4.22) apoiar a ampliação de pesquisas no âmbito das tecnologias e dos recursos 
para promoção da acessibilidade ao ensino realizadas por instituições de educação superior, 
em articulação com a sociedade civil e com as redes de ensino da educação básica;
 4.23) assegurar o caráter inclusivo da oferta da educação de jovens, adultos e idosos 
nas redes públicas de educação do Município;
 4.24) promover modelo inclusivo de articulação intersetorial para o atendimento às 
pessoas com deficiência com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, 
que possuam restrições de autonomia decorrentes da deficiência e que necessitem de 
equipamentos adequados às suas necessidades;
 4.25) assegurar a oferta do atendimento educacional especializado, mantendo 
equipes constituídas por professores, auxiliares de apoio, tradutores e intérpretes de Libras, 
professores de Libras ou guias intérpretes, com base na demanda observada nas matrículas 
do público-alvo da educação especial;
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 4.26) adotar os indicadores nacionais de qualidade e política de avaliação e supervisão 
para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
 4.27) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de for-
mação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o 
disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias 
de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 
educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação;
 4.28) assegurar e manter o envolvimento das famílias no acompanhamento escolar 
dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades 
ou superdotação;
 4.29) desenvolver políticas especiais para o atendimento de pessoas com deficiência por 
meio de ações intersetoriais e de parcerias com entidades públicas ou privadas, considerando 
inclusive outras faixas etárias.

 Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental.

 Estratégias:

 5.1) manter a adesão das redes municipal e estadual de educação ao Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – e a outros projetos, para garantir a formação 
continuada de professores que atuam no ciclo da alfabetização e para que todas as crianças 
estejam alfabetizadas até os 8 (oito) anos de idade;
 5.2) criar e consolidar ações de formação de coordenadores pedagógicos que atuam 
no ciclo da alfabetização das redes públicas de educação, referenciadas nos princípios do 
PNAIC e de outros projetos;
 5.3) aprimorar o monitoramento da aprendizagem no 1º ciclo da Rede Municipal de 
Educação, tendo como referências os instrumentos de registro para a elaboração do perfil 
pedagógico das turmas/agrupamentos e dados obtidos a partir das avaliações externas;
 5.4) potencializar a implementação de propostas de correção de fluxo escolar nas 
redes pública e privada do Município para estudantes matriculados no ensino fundamental 
que apresentam distorção idade/ano de escolaridade de pelo menos dois anos;
 5.5) promover a oferta de programas e projetos de apoio pedagógico coordenados 
por professores alfabetizadores para estudantes que apresentam dificuldades no processo de 
aprendizagem da leitura e da escrita a partir do ciclo da alfabetização do ensino fundamental;
 5.6) incentivar a promoção de práticas pedagógicas inovadoras de alfabetização, 
asseguradas a publicação e a divulgação das mesmas nas redes de ensino do Município;
 5.7) instituir, implementar e consolidar programas intersetoriais envolvendo saúde e 
educação, para garantir a aplicação de avaliações de acuidade visual e auditiva para estudantes 
do ensino fundamental das escolas públicas;
 5.8) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização 
de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como 
o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas e a 
distribuição, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;
 5.9) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 
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pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto 
sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização;
 5.10) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas com deficiência auditiva, sem 
estabelecimento de terminalidade temporal.

 Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 
dos estudantes da educação básica.

 Estratégias:

 6.1) expandir e aperfeiçoar a Política de Educação Integral da Rede Municipal de 
Educação, por meio do desenvolvimento de um Plano Diretor da Rede Física Escolar, que 
contará com uma comissão de técnicos para elaboração de um plano de obras constituído 
por projetos adequados às demandas da educação integral;
 6.2) qualificar as ações educativas da política de educação integral, por meio de 
processos formativos dos sujeitos envolvidos;
 6.3) apoiar a institucionalização e a manutenção, em regime de colaboração, do 
programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas para a educação 
em tempo integral, em conformidade com as especificidades de cada etapa e modalidade 
da educação básica;
 6.4) desenvolver ações para o reconhecimento de que a prática educativa da educação 
integral contribui para a melhoria da aprendizagem dos estudantes;
 6.5) executar processos adequados às necessidades da educação em tempo integral 
que garantam a conservação e a manutenção das escolas;
 6.6) promover o reconhecimento das experiências culturais como recursos importantes 
para que os estudantes vivenciem a diversidade étnico-racial, cultural e regional por meio 
do acesso ao patrimônio cultural e histórico;
 6.7) incentivar a inserção da política de educação integral do Município no Projeto 
Político Pedagógico de cada escola da RME-BH e das demais instituições de ensino das 
redes pública e privada;
 6.8) fomentar e fortalecer a educação em tempo integral, comunitária e inclusiva, 
substanciada em demandas educativas da comunidade escolar e da escola em si e funda-
mentada em uma proposta de atendimento irrestrito ao público escolar, pautada pelo respeito 
integral às diferenças de sexo, raça, etnia, aptidão física e cognitiva, religião e condição 
socioeconômica;
 6.9) assegurar as condições necessárias para o atendimento aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, nos programas de educação integral;
 6.10) integrar o currículo escolar na perspectiva do respeito às especificidades dos 
alunos e de suas famílias e da construção de oportunidades de aprendizagem que articulem 
o ensino regular e os programas de educação em tempo integral;
 6.11) oferecer vivência em ambientes educativos que priorizem a educação para a 
cidadania e a promoção de competências sociais;
 6.12) oferecer jornada escolar ampliada, com a garantia de espaços e tempos apro-
priados a atividades educativas, assegurando a estrutura física em condições adequadas 
e profissionais habilitados;
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 6.13) fomentar a articulação das escolas públicas com os diferentes espaços edu-
cativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, planetários, entre outros;
 6.14) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 
recreativas, esportivas e culturais, para garantir o cumprimento integral da meta 7 do PNE;
 6.15) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, asse-
gurando a acessibilidade arquitetônica, o apoio de inclusão e o atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais;
 Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes metas 
projetadas para o Ideb:

Esfera Ideb 
Observado Metas Projetadas

2013 2015 2017 2019 2021
RME-BH 5º Ano 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6
RME-BH 9º Ano 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6
Rede Pública-BH 5º Ano 6.0 5.9 6.2 6.4 6.6
Rede Pública-BH 9º Ano 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6

*Fonte: Inep <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>
 Estratégias:

 7.1) participar da pactuação interfederativa para o estabelecimento e a implantação 
das diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano 
do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
 7.2) aprimorar o acompanhamento pedagógico sistemático das escolas municipais 
por meio do Programa de Monitoramento da Aprendizagem e da Gestão Escolar, tendo como 
focos a verificação e a análise dos processos de aprendizagem dos alunos, a apuração e 
a análise do rendimento escolar, a estruturação do funcionamento escolar, a formação e a 
orientação da ação docente, a orientação e a avaliação da atuação das equipes gestoras;
 7.3) contribuir para a constituição, em colaboração entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, de um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições 
de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características 
da gestão e em outras dimensões relevantes, tais como a qualidade social da educação, 
considerando as especificidades das modalidades de ensino;
 7.4) garantir a todos os estudantes das escolas municipais os direitos de aprendi-
zagem, por meio da implementação de um conjunto de ações de intervenção pedagógica 
a serem definidas nos Planos de Melhoria da Aprendizagem, conforme metas de melhoria 
da aprendizagem e do fluxo escolar;
 7.5) monitorar a aprendizagem dos estudantes das escolas municipais que apresentam 
baixo desempenho nas avaliações externas, para que alcancem padrões de desempenho 
mais elevados;
 7.6) monitorar o fluxo escolar dos estudantes das escolas municipais, estabelecendo 
metas e ações que objetivem à redução das taxas de reprovação e abandono para cada 
escola;
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 7.7) monitorar a proficiência de cada escola municipal nas avaliações externas, 
estabelecendo metas de acordo com a trajetória dos resultados de cada uma;
 7.8) desenvolver ações específicas para as escolas municipais que ficaram abaixo 
da proficiência média da RME-BH nas avaliações externas, identificando os fatores intra e 
extraescolares que favoreçam a melhoria de seus indicadores de aprendizagem;
 7.9) realizar estudos para compreender como os fatores contextuais associados à 
aprendizagem influenciam os resultados das avaliações em cada escola da RME-BH;
 7.10) ampliar e qualificar as estratégias de monitoramento e acompanhamento da 
frequência escolar na RME-BH, por meio do Programa Família-Escola;
 7.11) acompanhar o Ideb das escolas municipais, verificando se elas estão atingindo 
as metas estabelecidas pelo Inep e promovendo ações para a melhoria da aprendizagem 
e do fluxo escolar;
 7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, promovendo 
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e da aprendi-
zagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência 
para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
 7.13) promover e incentivar a utilização pedagógica das tecnologias da informação 
e da comunicação, por meio de ações de formação e capacitação dos profissionais da 
educação básica;
 7.14) ampliar e modernizar continuamente o processo de utilização das tecnologias 
da informação na gestão das escolas públicas e das secretarias escolares do Município;
 7.15) disponibilizar, em todas as escolas públicas de educação básica, o acesso à 
rede mundial de computadores com banda larga de alta velocidade;
 7.16) utilizar os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica 
a serem estabelecidos pela União, em regime de colaboração com os entes federados 
subnacionais, como referência para a adequação da infraestrutura das escolas, recursos 
pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de 
medidas para a melhoria da qualidade do ensino;
 7.17) buscar o provimento de todas as escolas públicas da Rede Municipal de 
Educação com equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica 
no ambiente escolar e criar mecanismos para implementação de condições necessárias 
para o acesso à internet de qualidade;
 7.18) planejar, executar e acompanhar políticas e ações de aprimoramento do clima 
escolar, por meio da promoção da cultura de paz, da prevenção e do enfrentamento da violência 
escolar;
 7.19) consolidar o acesso equitativo para estudantes de todas as etapas e modalidades 
de ensino da educação básica aos conhecimentos, às habilidades e às aprendizagens, bem 
como sua permanência nas escolas;
 7.20) desenvolver ações para o adequado acolhimento de adolescentes em cumpri-
mento de medidas protetivas e socioeducativas junto às escolas e à comunidade escolar;
 7.21) desenvolver ações junto às escolas e à comunidade escolar para assegurar 
o cumprimento das determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase – em relação à inclusão escolar dos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
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 7.22) construir estratégias específicas para acompanhamento dos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas, para assegurar a permanência deles na escola;
 7.23) incentivar a atualização e a inserção, nos manuais, nas diretrizes e nos demais 
documentos norteadores dos currículos da educação básica e da superior, das alterações 
necessárias para o ensino dos conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana;
 7.24) incentivar e promover a distribuição de materiais didáticos específicos para 
comunidades remanescentes de quilombos, conforme dispõe o Parecer CNE/CP n° 03/2004, 
considerando o processo histórico das comunidades e seu patrimônio cultural;
 7.25) manter permanente diálogo com instituições de ensino, gestores educacionais, 
movimento negro e sociedade civil organizada para a implementação das Leis Federais nºs 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008;
 7.26) divulgar os dados coletados e analisados por escolas, estruturas gerenciais 
das secretarias estadual e municipal de Educação e pelo MEC, de forma a colaborar com 
o debate e a formulação de políticas de equidade para homens e mulheres de diferentes 
raças, etnias, aptidões físicas e cognitivas, religiões e condições socioeconômicas;
 7.27) mobilizar a comunidade escolar, promovendo ações de comunicação sobre as 
relações étnico-raciais, com destaque para a realização de campanhas e peças publicitárias de 
divulgação das Leis Federais nºs 10.639/03 e 11.645/08 e de combate ao preconceito racial, à 
discriminação racial e ao racismo nos meios de comunicação, em todas as dimensões;
 7.28) promover formação para os quadros funcionais do sistema educacional, de 
forma sistêmica e regular, mobilizando de forma colaborativa os fóruns de educação, as 
instituições de ensino superior, os núcleos de estudos afro-brasileiros – NEABs, a Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão do Ministério da Educação – SECADI/
MEC, a sociedade civil, o movimento negro, entre outros, que possuam conhecimento da 
temática étnico-racial;
 7.29) promover, em regime de colaboração, a formação continuada de professores 
da educação básica que atuam em escolas que atendam as comunidades remanescentes 
de quilombos, observando o disposto na Resolução CNE/CEB nº 8/2012;
 7.30) prover as bibliotecas e as salas de leitura com materiais didáticos adequados 
à faixa etária dos estudantes;
 7.31) divulgar amplamente as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais, para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, e de seu significado, e para a garantia do direito à educação de qualidade e para 
o combate ao racismo;
 7.32) assegurar, em regime de colaboração, a formação inicial e continuada aos 
professores e profissionais da educação básica para a incorporação dos conteúdos da 
cultura afro-brasileira, africana e indígena e o desenvolvimento de uma educação para as 
relações étnico-raciais;
 7.33) incentivar, junto à comunidade escolar, a reformulação do Projeto Político 
Pedagógico e do Plano de Gestão das escolas, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
de modo a adequar os currículos ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
conforme Parecer CNE/CP nº 03/2004 e as regulamentações dos conselhos de educação;
 7.34) ampliar e garantir a participação das famílias nos espaços decisórios da escola 
por meio de mecanismos adequados, ações e programas específicos;
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 7.35) promover o acesso e a permanência de estudantes de EJA nos ensinos 
fundamental e médio, com isonomia de condições em relação às outras modalidades de 
educação básica e possibilidades de acesso à universidade pública e gratuita;
 7.36) manter a adesão da Rede Municipal de Educação ao Sistema Mineiro de 
Avaliação da Educação Pública, participando do Programa de Avaliação da Alfabetização 
– Proalfa – e do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Proeb;
  7.37) participar da instituição, em articulação com os estados, os municípios e o 
Distrito Federal, do programa nacional de formação de professores e estudantes, para 
promover e consolidar política de preservação da memória nacional;
 7.38) formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às 
metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública, às estratégias de apoio 
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores 
e profissionais de serviços de apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 
pedagógicos, e à melhoria e à expansão da infraestrutura física da rede escolar;
 7.39) aprimorar a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros 
às escolas públicas, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na 
aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento 
da gestão democrática;
 7.40) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento aos estudantes, em 
todas as etapas da educação básica, por meio de ações suplementares que assegurem o 
fornecimento de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
 7.41) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica 
no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 
mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 
inclusive a internet;
 7.42) instituir políticas de combate à violência na escola, incluindo ações de capacitação 
de professores para detecção e compreensão de suas causas, como a violência doméstica 
e sexual, para promover a construção da cultura de paz e de um ambiente escolar dotado 
de segurança para a comunidade;
 7.43) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais 
da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
 7.44) universalizar o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação 
básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, mediante articulação 
entre os órgãos responsáveis pelas áreas de saúde e educação e com a colaboração 
informada dos pais ou responsáveis;
 7.45) elaborar, executar e monitorar o Plano Municipal de Implementação das 
Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena;
 7.46) fomentar, nas escolas públicas e privadas, a construção coletiva de alternativas 
pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais e combate ao racismo, com suporte 
de recursos didáticos adequados;
 7.47) assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos político-pedagógicos e 
das propostas pedagógicas para manter a laicidade e estudos éticos com relação às diversas 
religiões, especialmente combatendo o racismo em relação às religiões de matriz africana;
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 7.48) garantir processos de avaliação dos sistemas de ensino com autoavaliação 
das escolas, de forma a assegurar que o conjunto da comunidade escolar (profissionais da 
educação, familiares, comunidade local) se reúna para avaliar, com autonomia, as dificuldades 
existentes, de modo a propor melhorias para os sistemas de ensino.

 Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no penúltimo ano de 
vigência do PNE para os 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade 
média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.

 Estratégias:

 8.1) desenvolver programas de formação de professores com o objetivo de construir 
estratégias pedagógicas que permitam o desenvolvimento de práticas capazes de assegurar 
o direito de jovens, adultos e idosos ao atendimento escolar e o respeito às diferenças 
entre homens e mulheres, raças, etnias, aptidões físicas e cognitivas, religiões e condições 
socioeconômicas;
 8.2) implementar política educacional que atenda a características do segmento de 
jovens, adultos e idosos, desenvolvendo ações que promovam ativamente o acesso e a 
permanência de grupos específicos que foram alijados do processo educacional na idade 
recomendada, tais como trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, trabalhadores 
que atuam na economia formal e informal, desempregados e aposentados, em diálogo com 
a economia solidária;
 8.3) ampliar os programas de alfabetização de jovens, adultos e idosos, garantindo 
a continuidade dos estudos;
 8.4) consolidar políticas de educação de jovens, adultos e idosos voltadas para 
a ampliação do acesso, da permanência e da certificação no ensino fundamental para 
estudantes maiores de 15 (quinze) anos de idade, alfabetizados ou não, respeitando suas 
necessidades e possibilidades;
 8.5) promover programas educativos que envolvam ações intersetoriais nas áreas 
de saúde, justiça e assistência social voltadas para mulheres com 15 (quinze) anos ou 
mais, que não concluíram a educação básica, buscando promover a formação nas várias 
dimensões que esse público demanda para o pleno exercício da cidadania;
 8.6) promover, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à 
juventude, a busca ativa de jovens fora da escola pertencentes ao público da EJA;
 8.7) implementar programas de educação de jovens, adultos e idosos para os 
segmentos populacionais que estejam fora da escola e com defasagem idade-escolaridade, 
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização após a 
alfabetização inicial;
 8.8) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, ações 
específicas de acompanhamento e monitoramento do acesso à escola, que identifique 
os motivos da evasão escolar do público jovem e adulto, para a garantia de frequência e 
do apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento de EJA na 
rede pública de ensino;
 8.9) promover programas educativos envolvendo ações intersetoriais nas áreas 
da saúde e assistência social voltadas para a população idosa que não concluiu o ensino 
fundamental, buscando promover a formação nas várias dimensões que esse público 
demanda para o pleno exercício da cidadania;
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 8.10) promover, em pareceria com as áreas da assistência social, saúde e proteção 
aos idosos, a busca ativa de idosos fora da escola pertencentes ao público da EJA;
 8.11) produzir materiais didáticos específicos para o tratamento da temática geracional 
na educação de jovens, adultos e idosos;
 8.12) incentivar a oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu para 
professores que atuam na EJA;
 8.13) implementar ações de prevenção à evasão escolar motivada por qualquer 
forma de exclusão social, discriminação ou preconceito por sexo, raça, etnia, deficiência 
física e cognitiva, religião e condição socioeconômica.

 Meta 9: manter a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 
acima dos 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) e atuar, em regime de 
colaboração com os governos estadual e federal, para erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional até o final da 
vigência do PNE.

 Estratégias:

 9.1) promover a identificação da população não alfabetizada do Município, para 
mensurar a demanda ativa por vagas na educação de jovens, adultos e idosos, com especial 
atenção à população quilombola, cigana e indígena, de modo a estimular ações intersetoriais 
nas áreas urbanas onde essa parcela da população se concentra;
 9.2) promover, junto aos órgãos de educação do âmbito estadual e federal, ações 
compartilhadas com o objetivo de assegurar a continuidade dos estudos e conclusão da 
educação básica ao público da educação de jovens, adultos e idosos;
 9.3) apoiar projetos inovadores na educação de jovens, adultos e idosos que visem 
ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desse público, 
aprovados por meio de edital público ou construídos em parceria com instituições públicas 
de educação superior, com os conselhos municipais de políticas públicas relacionados à 
temática;
 9.4) diversificar as formas de atendimento da educação de jovens, adultos e idosos, 
como forma de considerar as necessidades desse público, com vistas à promoção de polí-
ticas de superação do analfabetismo e de promoção do acesso a tecnologias educacionais 
assistivas e a atividades recreativas, culturais e esportivas;
 9.5) contribuir para que seja assegurada a oferta gratuita da educação de jovens, 
adultos e idosos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade recomendada;
 9.6) realizar levantamento sobre o quantitativo de jovens e adultos com ensino 
fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda não atendida por vagas na 
educação de jovens e adultos;
 9.7) implementar, em regime de colaboração entre entes federados, ações de alfa-
betização de jovens e adultos na perspectiva da garantia da continuidade da escolarização 
na educação básica;
 9.8) realizar, em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com 
organizações da sociedade civil, chamadas públicas regulares para provimento de vagas 
na educação de jovens e adultos;
 9.9) propor mecanismos e incentivos que integrem segmentos empregadores públicos 
e privados e sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho 
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dos estudantes trabalhadores com a oferta das ações de alfabetização e de educação de 
jovens e adultos;
 9.10) incentivar a oferta de programas de capacitação tecnológica da população 
jovem, adulta e idosa, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização 
formal e para estudantes com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e 
as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais 
tecnológicos, que utilizem tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e 
produtiva dessa população;
 9.11) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 
idosos, com vistas à promoção de políticas de alfabetização, de acesso a tecnologias 
educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, bem como à implementação 
de programas de valorização e compartilhamento de seus conhecimentos e experiências e 
à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.

 Meta 10: promover, em colaboração com os demais entes federados, a oferta de, 
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos 
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

 Estratégias:

 10.1) desenvolver programas, em parceria com instituições públicas que ofereçam 
o ensino profissionalizante, para promover a integração da educação de jovens, adultos e 
idosos à educação profissional e a oferta de qualificação profissional aos estudantes;
 10.2) promover parcerias com entidades que ofereçam educação profissionalizante 
para estudantes que estejam em fase de conclusão da modalidade EJA, nas redes públicas 
de educação;
 10.3) implementar, em parceira com o governo federal, cursos de Formação Inicial 
e Continuada – FIC, nos moldes do PROEJA, considerando as características do público 
da educação de jovens, adultos e idosos;
 10.4) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender a adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas de internação e a pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos 
penais ou de internação educacionais, assegurando-se formação específica dos professores 
e implementação de diretrizes nacionais e estaduais em regime de colaboração;
 10.5) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens, adultos e 
idosos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 
inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio nos moldes do PROEJA;
 10.6) manter e fortalecer o atendimento na educação de jovens e adultos voltado à 
conclusão do ensino fundamental e à qualificação profissional inicial, de forma a estimular 
a conclusão da educação básica;
 10.7) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular 
a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando 
a elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores;
 10.8) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados de acordo com as características do público jovem e 
adulto;
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 10.9) ampliar as oportunidades de formação profissional dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à EJA articulada à educação 
profissional;
 10.10) articular com os governos estadual e federal um programa de reestruturação 
e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, 
garantindo acessibilidade aos estudantes com deficiência;
 10.11) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho, considerando as 
relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura e 
da cidadania, e promovendo a organização de tempos e espaços pedagógicos adequados 
às características desse público;
 10.12) criar ações voltadas para os estudantes da EJA nos âmbitos da assistência 
social financeira e do apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito dessa modalidade articulada à 
educação profissional;
 10.13) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, de acordo com as características do seu público e considerando as especifi-
cidades das populações itinerantes e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive 
na modalidade de educação à distância;
 10.14) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 
trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração entre os 
entes federados e com apoio de entidades da sociedade civil, em geral, para o atendimento 
à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.

 Meta 11: atuar junto aos governos estadual e federal e às entidades da iniciativa 
privada, objetivando triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e buscando ampliar em pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) a expansão no segmento público.

 Estratégias:

 11.1) estabelecer e ampliar parcerias entre gestores das três esferas governamentais, 
sociedade civil e empresários para a inserção dos estudantes matriculados na educação 
profissional técnica de nível médio no mercado de trabalho;
 11.2) expandir, no âmbito da administração pública municipal, a oferta de campos 
de estágio profissional para estudantes matriculados na educação profissional técnica de 
nível médio, visando à qualificação técnica e à própria da formação profissional;
 11.3) aprimorar o gerenciamento do Auxílio de Transporte Escolar pela Prefeitura 
de Belo Horizonte, para ampliar o atendimento aos estudantes de ensino médio regular e 
técnico-profissional;
 11.4) fomentar, em regime de colaboração com os demais entes federativos, a abertura 
de campos de estágio para estudantes da educação profissional técnica de nível médio e 
do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 
formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, 
à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
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 11.5) articular, em regime de colaboração com os demais entes federados, para 
expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio 
oferecida em instituições privadas de educação superior;
 11.6) colaborar com a institucionalização de sistema de avaliação da qualidade da 
educação profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas;
 11.7) colaborar com a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado 
à formação profissional para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os 
seus interesses e necessidades;
 11.8) criar e implementar, em regime de colaboração com os demais entes federados, 
estratégias para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência 
na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei;
 11.9) participar da estruturação do sistema nacional de informação profissional, 
articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional 
aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais, 
de trabalhadores e da sociedade civil, com vistas à transformação da realidade local;
 11.10) articular com as demais esferas de governo a fim de expandir as matrículas 
de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na 
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a existência da educação profissional em áreas periféricas;
 11.11) fomentar a parceria entre as instituições públicas municipais de educação de 
jovens e adultos e instituições de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais de ensino, para expansão da oferta;
 11.12) colaborar com a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio para as pessoas com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação;
 11.13) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil, 
em regime de cooperação com os demais entes federativos, e mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e 
à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
 11.14) oportunizar a inserção do estudante de nível superior em programas e projetos 
no Município, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

 Meta 12: atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a taxa 
bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e a expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
das novas matrículas, no segmento público.

 Estratégias:

 12.1) realizar gestões junto aos governos estadual e federal e às entidades da 
iniciativa privada, para promover a expansão das matrículas na educação superior;
 12.2) apoiar a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas 
aos estudantes da educação superior provenientes de escolas públicas, afrodescendentes, 
indígenas e com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
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ou superdotação, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e a elevar as taxas de 
acesso, permanência e conclusão de cursos de graduação;
 12.3) estimular a ampliação da oferta de estágios profissionais como parte da formação 
na educação superior, garantindo que o estagiário atue em sua área do conhecimento;
 12.4) estabelecer parcerias com as universidades, faculdades e centros universi-
tários, públicos e privados, de forma a integrar a comunidade escolar, prioritariamente os 
professores, na construção de programas e projetos de extensão na área educacional;
 12.5) contribuir, em regime de colaboração com os demais entes federados, para a 
otimização da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação 
superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar o acesso à graduação, 
em especial nas áreas periféricas;
 12.6) contribuir, em regime de colaboração com os demais entes federados, para o 
fomento à oferta de educação superior pública e gratuita para a formação de professores e 
professoras para a educação básica, em todas as áreas do conhecimento, bem como para 
atender ao déficit de profissionais em áreas especificas;
 12.7) apoiar a criação e a implementação de políticas de inclusão e de assistência 
estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas 
de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que 
trata a Lei Federal nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir 
as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, quilombolas e indígenas 
e de estudantes com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;
 12.8) contribuir, em regime de colaboração com os demais entes federados, para 
assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da 
legislação;
 12.9) contribuir, em regime de colaboração com os demais entes federados, para 
a consolidação e a ampliação de programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil 
e docente em cursos de graduação e pós-graduação presentes no Município e em âmbito 
nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;
 12.10) contribuir para o mapeamento da demanda e para o fomento da oferta de 
formação dos estudantes de nível superior no Município, considerando as necessidades 
do País, a inovação tecnológica e as necessidades de melhoria da qualidade da educação 
básica;
 12.11) ampliar a oferta de estágio em órgãos públicos municipais como parte da 
formação na educação superior;
 12.12) colaborar com a expansão do atendimento específico a populações do campo 
e comunidades indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações;
 12.13) estimular a criação de mecanismos que permitam a ocupação de vagas 
ociosas em cada período letivo na educação superior pública.

 Meta 13: atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a qualidade 
da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior de Belo Horizonte.
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 Estratégias:

 13.1) realizar gestões junto aos governos estadual e federal para elevar a qualidade 
das instituições de educação superior de Belo Horizonte e ampliar a proporção de mestres 
e doutores em seu corpo docente;
 13.2) articular, junto aos governos estadual e federal, política para a ampliação de 
vagas noturnas de pós-graduação;
 13.3) realizar gestões junto aos governos estadual e federal de forma a acrescentar, 
no currículo dos cursos de Pedagogia e das licenciaturas, formação geral e específica para 
a articulação entre teoria e prática didática, contemplando as relações étnico-raciais, a 
diversidade social e cultural, as necessidades das pessoas com deficiência física e cognitiva 
e a sustentabilidade ambiental.

 Meta 14: contribuir para alcançar a meta nacional de elevar gradualmente o número 
de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar o número de profissionais 
com as titulações de mestres e doutores em Belo Horizonte.

 Estratégias:

 14.1) realizar gestões junto ao governo federal para elevar gradualmente o número 
de matrículas na pós-graduação stricto sensu nas instituições de educação superior de Belo 
Horizonte;
 14.2) realizar gestões junto à CAPES, ao CNPq, à Fapemig e a outras agências 
de fomento à pesquisa e à pós-graduação, para ampliar a oferta de financiamento de pós-
graduação stricto sensu em Belo Horizonte;
 14.3) realizar gestões junto ao governo federal para a ampliação de vagas noturnas 
de pós-graduação stricto sensu;
 14.4) realizar gestões junto ao governo federal e estadual para promover o intercâmbio 
científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa 
e extensão, de modo a criar oportunidades de participação para todos os estudantes, sem 
limite de idade;
 14.5) realizar gestões junto aos governos federal e estadual de forma a promover a 
inserção de uma língua estrangeira como disciplina nos cursos de graduação;
 14.6) implementar, em regime de colaboração com os demais entes federados, 
ações, projetos e programas no município para reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
regionais e para favorecer o acesso das comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas 
a programas de mestrado e doutorado;
 14.7) articular, em regime de colaboração com os demais entes federados, a ampliação 
da oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, 
nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das 
instituições superiores públicas;
 14.8) consolidar, em regime de colaboração com os demais entes federados, progra-
mas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação 
belo-horizontinas, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;
 14.9) articular, em regime de colaboração com os demais entes federados, a ampliação 
o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem 
como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o 
aumento da competitividade das empresas de base tecnológica;
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 14.10) estimular, em regime de colaboração com os demais entes federados, o 
intercâmbio para fins de pesquisa científica e de inovação, e promover a formação de recursos 
humanos por meio de parcerias interinstitucionais que valorizem a diversidade regional e a 
biodiversidade da região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos 
no semiárido para a mitigação dos efeitos da seca e a geração de emprego e renda na 
região;
 14.11) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu no Município, 
utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância.

 Meta 15: atuar, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, para viabilizar a política nacional de formação dos profissionais 
da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996.

 Estratégias:

 15.1) atuar, em colaboração com os governos federal e estadual, com base em plano 
estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 
educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias 
de educação superior existentes no Estado e no Município, e defina obrigações recíprocas 
entre os partícipes;
 15.2) realizar estudo da viabilidade da oferta, em parceria com os governos estadual 
e federal, de formação em nível superior aos professores da RME-BH que ainda não a 
possuem, nos termos do que dispõem os arts. 61 e 62 da Lei Federal nº 9.394/96;
 15.3) colaborar com as instituições de educação superior públicas e privadas na 
reforma curricular dos cursos de licenciatura, de modo a estimular a renovação pedagógica 
para assegurar o foco no aprendizado do estudante;
 15.4) colaborar com as instituições de educação superior na valorização das práticas 
de ensino e dos estágios nos cursos de formação de nível superior dos profissionais da 
educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e a 
prática educativa na educação básica;
 15.5) estabelecer, em regime de colaboração com os entes federados, política de 
formação continuada para os profissionais da educação de outros segmentos que não os 
do magistério, nos termos da Lei Federal nº 13.005, de 25 junho de 2014;
 15.6) estabelecer parcerias com instituições de educação superior para a oferta de 
língua estrangeira para os professores da rede pública de educação básica;
 15.7) propiciar o acesso à Plataforma Paulo Freire do pessoal do magistério para 
oferecer cursos de formação (graduação);
 15.8) a PBH deverá ofertar cursos de formação para docentes e demais funcionários 
na área de educação especial, atendendo às diferentes especialidades de atendimento.

 Meta 16: contribuir, em regime de colaboração com os governos estadual e federal, 
para possibilitar aos profissionais da educação básica formação continuada em sua área 
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 
de ensino, buscando formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência do PNE.

 Estratégias:
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 16.1) ofertar aos profissionais da educação municipal, nos diversos cargos, níveis e 
modalidades da educação, ações de formação continuada adequadas ao exercício de suas 
funções docentes;
 16.2) participar da realização do planejamento estratégico para dimensionamento 
da demanda por formação continuada e apoiar a respectiva oferta por parte das instituições 
públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos 
governos federal e estadual;
 16.3) assegurar o planejamento e a execução das políticas de formação continuada 
dos profissionais da RME-BH, em articulação com as instituições de educação superior e com 
as políticas de formação do Estado e da União;
 16.4) criar, em parceria com instituições de educação superior, oportunidades de 
formação em nível de pós-graduação na área da Educação, considerando as áreas de 
conhecimento e as especificidades do trabalho docente;
 16.5) articular a política de formação continuada da RME-BH com a política nacional 
de formação de professores da educação básica;
 16.6) garantir o cumprimento da legislação municipal para a licença remunerada de 
cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado).

 Meta 17: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica, considerando o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE.

 Estratégias:

 17.1) acompanhar os trabalhos do Fórum Permanente para atualização progressiva 
do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica, instituído pela Portaria MEC nº 618, de 24 de junho de 2015;
 17.2) realizar estudos junto à Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos 
para o cumprimento desta meta;
 17.3) assegurar o cumprimento do que dispõe o § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 
11.738/08, que estabelece o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária de trabalho 
do professor para o desempenho das atividades de interação com os estudantes.

 Meta 18: assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da 
educação pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido 
em lei federal.

 Estratégias:

 18.1) manter a política de levantamento de demandas e de realização de concursos 
públicos para suprir as necessidades de atendimento educacional das redes públicas de 
educação;
 18.2) realizar estudos, em parceria com a Secretaria Municipal Adjunta de Recursos 
Humanos – SMARH, para viabilizar melhorias nos planos de carreira da Educação Municipal;
 18.3) criar comissão para acompanhamento do profissional da educação durante 
o período de estágio probatório, com vistas ao monitoramento do período de aquisição de 
estabilidade;
 18.4) manter e aperfeiçoar o curso de inserção dos profissionais da Educação, em 
parceria com a SMARH;
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 18.5) aprimorar os critérios para concessão de licenças para aperfeiçoamento 
profissional;
 18.6) estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais 
da educação como condição para a melhoria da qualidade educacional.
 

 Meta 19: assegurar, no prazo de dois anos, condições para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas dos sistemas públicos de 
educação, prevendo recursos e apoio técnico para tanto.

 Estratégias:

 19.1) manter, aprimorar e consolidar a eleição direta e democrática de diretores e vice-
diretores de escolas municipais, com a participação de todos os segmentos da comunidade 
escolar, oferecendo formação para concorrer aos cargos, com respectiva certificação prévia;
 19.2) garantir e ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros do 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no 
Município de Belo Horizonte, do Conselho de Alimentação Escolar e aos representantes 
educacionais em demais conselhos municipais de acompanhamento de políticas públicas, 
garantindo a esses colegiados condições adequadas ao bom desempenho de suas funções;
 19.3) manter e consolidar o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação e o Conselho de Alimentação Escolar, nos termos 
da legislação municipal e federal;
 19.4) garantir o direito à livre organização do movimento estudantil em todas as redes 
de educação básica, estimulando a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-lhes condições de funcionamento nas escolas e fomentando a 
sua articulação orgânica com os colegiados escolares, por meio das respectivas representações;
 19.5) manter e consolidar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação, 
nos termos da legislação municipal;
 19.6) incentivar e promover a efetiva participação da comunidade escolar nas 
assembleias e colegiados escolares;
 19.7) garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares, como instrumentos 
de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas 
de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
 19.8) garantir a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes 
e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, 
planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares;
 19.9) favorecer processos de autonomia administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino da RME-BH;
 19.10) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares no 
âmbito da gestão pedagógica, administrativa e financeira dos estabelecimentos de ensino;
 19.11) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência 
direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar 
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no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
 19.12) garantir a real aplicação do art. 53 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o direito da criança e do adolescente 
à livre organização e participação em entidades estudantis, como, por exemplo, o grêmio 
estudantil.

 Meta 20: participar do esforço nacional de elevação dos investimentos necessários 
à implementação das estratégias dispostas no PNE, para o alcance da meta nacional de 
ampliação do investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do produto interno bruto – PIB – do País no quinto ano de 
vigência da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e, no mínimo, o equivalente a 
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

 Estratégias:

 20.1) criar mecanismos de acompanhamento e fiscalização da arrecadação da contribuição 
social do salário educação, em conformidade com os mecanismos nacionais de acompanhamento 
da arrecadação, de forma a zelar pelo adequado repasse de verbas ao Município;
 20.2) fortalecer os mecanismos e os instrumentos legais de acompanhamento 
e controle social dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
implementando continuamente a formação dos representantes dos conselhos, no âmbito 
da educação;
 20.3) criar política específica para a gestão de custos educacionais, especialmente 
na educação básica, priorizando suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade 
nacional e em conformidade com as estimativas de receitas destinadas à área;
 20.4) promover, sistematicamente, aperfeiçoamento dos instrumentos técnicos e 
contábeis de transparência de todos os gastos relativos à Educação;
 20.5) participar de forma efetiva das discussões relativas à implementação do Custo 
Aluno Qualidade Inicial – CAQi), incorporando esse instrumento à Rede Municipal de Educação 
como referência para o planejamento, no prazo de até 1 (um) ano da implementação do 
CAQi em âmbito nacional;
 20.6) buscar a implementação, no prazo de até 3 (três) anos de vigência deste PME, 
o CAQi, de forma a ajustá-lo continuamente, com base em metodologia formulada pelo 
Ministério da Educação, promovendo o acompanhamento sistemático pelo Fórum Municipal 
Permanente de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação – CME, pelo Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e pelas comissões legislativas de 
educação;
 20.7) promover constante acompanhamento dos recursos repassados pela União, 
na forma da lei, no tocante à complementação de recursos financeiros ao Estado de Minas 
Gerais e ao Município de Belo Horizonte, quanto ao atingimento do valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ – Custo Aluno Qualidade;
 20.8) promover a melhor aplicação dos recursos adicionais dirigidos à educação 
ao longo da vigência do Plano Municipal de Educação, considerando a equalização das 
oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e 
de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados em instância prevista em lei.
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Seja bem-vindo(a) à
IX Conferência Municipal de Educação 

de Belo Horizonte!

O Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH), 

aprovado pela Lei Nº 10.917, de 14 de março de 2016, dispõe 

metas educacionais a serem implementadas na cidade, em um 

período de 10 anos - 2016 a 2026. O alcance dessas metas 

são de responsabilidade compartilhada entre os governos 
municipal, estadual e federal, além da rede privada de 
ensino, observado o âmbito de suas respectivas atribuições 

legais. A lei que criou o PME/BH prevê seu monitoramento 

contínuo e sua avaliação periódica, com a participação da 

sociedade civil. Nesse contexto, a Comissão Organizadora 

da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 

e que tem como tema a “Avaliação do Plano Municipal de 

Educação de Belo Horizonte: Qualidade Social da Educação 

e Garantia de Direitos”, convida todos os atores envolvidos na 

educação do município a discutirem os avanços e desafios do 

PME/BH. 
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Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal 
de Educação de Belo Horizonte, representantes:

- Cellos/MG

- Conselho Municipal de Educação

- Estudantes (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada)

- Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte

- Instituições públicas de Educação Superior

- Instituições públicas de Ensino Técnico Profissionalizante

- Secretaria Municipal de Educação

- Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG)

- Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG)

- Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais

- Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de 

Belo Horizonte

- Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas

- Pais (Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada)

- Trabalhadores em Educação ( Rede Municipal, Rede Estadual e Rede Privada)
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INDICADOR 1A – Percentual da população de 4 a 5 anos que 
frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

Referência PNE:  2016: 91% e 
2018: 91,5%

Fonte: Censo Escolar – INEP
Projeções de população, por idade simples: IPEAD/MEC – Estudo realizado em 2010

Distribuição do atendimento de crianças de 4 a 5 anos em Belo Horizonte, nas 
redes de ensino de Belo Horizonte – 2018

       
*Total do atendimento da RME e Parceira: 34.861 
2019: Dados informados pela SMED (3/5/2019). 

Fonte: Censo Escolar - INEP (2016-2018)

INDICADOR 1B – Percentual da população de 0 a 3 anos que fre-
quenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

Referência PNE:  2016: 34,1% 
e 2018: 31,9%

Fonte: Censo Escolar – INEP
Projeções de população, por idade simples: IPEAD/MEC – Estudo realizado em 2010

Distribuição do atendimento de crianças de 0 a 3 anos em Belo Horizonte, 
nas redes de ensino de Belo Horizonte – 2018

*Total do atendimento da RME e Parceira: 40.809 
2019: Dados informados pela SMED (3/5/2019). 

Fonte: Censo Escolar - INEP (2016-2018)

Universalizar, até 2016, a educação infanti l na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infanti l em creches, de forma a 
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o fi nal 
da vigência do PNE.

Meta
1

 2016 2018 2019*

Rede Municipal 21.006 24.618 26.486

Rede Parceira 10.971 9.616 8.375

Rede Privada 18.107 16.895 -

87,2 88,9
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Belo Horizonte

RME e Rede Parceira
•  Criação do cadastro único;
• Ampliação de vagas e atendimento 

a toda demanda cadastrada de 4 e 5 
anos;

• Ampliação e adequação de espaços 
em EMEF’S, EMEI’s e CRECHES PARCEI-
RAS;

• Emancipação das UMEI’s;
• Formação conti nuada para os profi s-

sionais;
• Progressão na carreira do professor 

para educação infanti l na rede pró-
pria;

• Publicação da Portaria Nº 135/2019 
(Cadastro Escolar 2020) contemplan-
do as seguintes ações: a)cadastro para 
mães gestantes; b) atendimento, ain-
da em 2019, nas vagas remanescen-
tes, c) cadastro diretamente na SMED 
após o encerramento das inscrições 
para as famílias que não se inscre-
verem no período defi nido; d) vaga 
assegurada, em 2020, para todas as 
crianças de 3 a 5 anos cadastradas.

Rede Privada
•	Segundo o SINEP/MG, os dados do 

Censo Escolar/INEP 2017, apontam a 
existência de 600 estabelecimentos 
de ensino que atendem a educação 
infanti l. Quanto às  matrículas em cre-
ches, a rede é responsável por 26.889 
estudantes. Na pré-escola o número 
de matrículas é de 27.368 alunos.

RME e Rede Parceira
• Atender toda a demanda de 0 a 5 

anos;
• Ampliar o atendimento em tempo 

integral;
• Promover a conscienti zação das famílias 

quanto à obrigatoriedade da matrícula 
de crianças de 4 e 5 anos;

• Promover ações para universaliza-
ção do acesso ao Cadastro Escolar;

•Promover ações que visem garanti r 
que todas as insti tuições privadas 
de educação infanti l respondam ao 
Censo Escolar, anualmente.

Rede Privada
• Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar

43%

29%

28%

Rede Municipal Rede Parceira Rede Privada
Rede Privada

Rede Parceira

Rede Municipal

                                   
48%

19%

33%

Rede Municipal Rede Parceira Rede Privada

Rede Privada

Rede Parceira

Rede Municipal
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Belo Horizonte

 2016 2018 2019*

Rede Municipal 17.349 21.490 22.953

Rede Parceira 11.861 14.384 17.856

Rede Privada 14.340 13.676 -

OBS.: Em 2018, a SMED 
realizou pesquisa junto 
às insti tuições privadas, 
que não responderam ao 
Censo Escolar de 2018, 
e obteve o percentual 
de 70,9% da população 
nesta faixa etária, com-
provando o aumento do 
atendimento.

OBS.: Em 2018, a SMED 
realizou pesquisa junto 
às insti tuições privadas, 
que não responderam ao 
Censo Escolar de 2018, 
e obteve o percentual 
de 92,4% da população 
nesta faixa etária, com-
provando o aumento do 
atendimento.
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41%

27%

32%

0%

Rede Municipal Rede Privada Rede Estadual Rede Federal

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos, buscando garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 
do PNE.

Meta
2

Onde chegamos

Onde queremos chegar

INDICADOR 2A – Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que 
frequentam ou já concluíram o ensino fundamental (taxa e 
escolarização liquida ajustada)

Referência PNE:
2016: 97,9% e 2018: 
97,8% 

Fonte: Censo Escolar – INEP
Projeções de população, por idade simples, por municípios de Minas Gerais - 2019
htt p://www.fj p.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/4221-estati sti cas-demografi cas (Acesso em 23/05/2019)

Distribuição do atendimento de 6 a 14 anos no ensino fundamental 
em Belo Horizonte

       

Fonte: Censo Escolar – INEP

INDICADOR 2B – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo 
menos o ensino fundamental concluído

Percentual de concluintes do ensino fundamental em 2018, na RME

Fonte: SGE/SMED

Últi ma atualização disponível para o município de Belo Horizonte refere-se ao Censo 
Escolar de 2016. (Referência em 2016: 67,6)

97,6
88,2 89,1
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Belo Horizonte

RME
• Incenti vo ao trabalho dos professores 

com metodologias inovadoras e recursos 
de mediação através de projetos dife-
renciados e em diálogo com a diversida-
de de contextos escolares; discussão e 
proposição de criação de ambientes de 
aprendizagem criati va nas escolas para o 
desenvolvimento do pensamento compu-
tacional através de ati vidades.

• Monitoramento de todos os estudantes da 
RME-BH com qualifi cação dos moti vos da 
infrequência.

SEE/MG
• Elaboração (2018) e implementação 

(2019/20) do Currículo Referência de Mi-
nas Gerais;

• Implementação dos Iti nerários Avaliati vos 
e dos projetos de atendimento diferencia-
do como o Acompanhamento Pedagógico 
Diferenciado – APD, incluindo as modali-
dades especiais de ensino; Circuitos de 
Aprendizagem; Elevação da Escolaridade 
(metodologia Telessala);

• Diário Escolar Digital;
• Campanha VEM (Virada Educação Minas 

Gerais);
• A políti ca de Educação Básica cria nor-

mati zações que garantem a especifi cida-
de para o atendimento às modalidades 
especiais de ensino (Campo, Indígena e 
Quilombola)

Rede Privada
• Sem informação.

RME
• Melhorar a aprendizagem, a equidade e a 

qualidade social da Educação, visando re-
duzir os índices de evasão e repetência;

• Racionalizar e sistemati zar ações já realiza-
das pelas coordenações e diretorias regio-
nais;

• Incluir outros aspectos de discriminação às 
estratégias de combate à evasão para além 
do aspecto racial.

SEE/MG
• Sem informação.
Rede Privada
• Sem informação.

13%

87%

Rede Municipal

Rede Privada

Rede Estadual

Rede Federal

 2016 2018

Rede Municipal 114.174 112.872

Rede Privada 74.722 74.064

Rede Estadual 92.050 87.581

Rede Federal 796 748

O atendimento nessa faixa etária, em Belo Horizonte, 
é comparti lhado entre as 4 redes de ensino (Federal, 
Estadual, Municipal e Privada).

Alunos com 16 anos ou mais

Alunos na idade correta
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Meta
3

Atuar junto ao governo estadual para promover a universalização, até 2016, do atendimen-
to escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta 
e cinco por cento).

INDICADOR 3A – Percentual da população de 15 a 17 anos que 
frequenta a escola ou já concluiu a educação básica

Referência PNE:  
2016: 85,1% e 2018: 91,3%

Fonte: Censo Escolar – INEP
Projeções de população, por idade simples, por municípios de Minas Gerais - 2019
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/4221-estatisticas-demograficas  (Acesso em 23/05/2019)

Distribuição do atendimento de 15 a 17 anos, em todos os ensinos, 
nas redes de ensino em Belo Horizonte

       

INDICADOR 3B – Percentual da população de 15 a 17 anos que fre-
quenta o ensino médio ou possui educação básica completa

Referência PNE:  
2016: 66,1% e 2018: 70,1%

Fonte: Censo Escolar – INEP
Projeções de população, por idade simples, por municípios de Minas Gerais - 2019
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/4221-estatisticas-demograficas  (Acesso em 23/05/2019)

Distribuição do atendimento de 15 a 17 anos, no ensino médio, 
nas redes de ensino em Belo Horizonte

14%

23%
61%

2%

Rede Municipal Rede Privada

Rede Estadual Rede Federal

 2016 2018
Rede Municipal 15.484 13.327
Rede Privada 23.868 22.449
Rede Estadual 64.147 59.515
Rede Federal 1.835 1.902
Fonte: Censo Escolar - INEP
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Belo Horizonte

SEE/MG
•	Cadastro Escolar, garantindo con-

tinuidade de estudos dos alunos 
oriundos do ensino fundamental de 
todas as redes;
•	Volta do ensino regular noturno sem 

necessidade de apresentação da car-
teira de trabalho;
•	Tempo integral com oferta de forma-

ção técnica;
•	Jovem Aprendiz com parceria ASS-

PROM, CIEE, Salesianos, Ministério 
do Trabalho e Promotoria do Tra-
balho;
•	Aumento de oferta do ensino médio 

técnico, especificamente para cegos 
- Instituto São Rafael;
•	A Campanha VEM (Virada Educação 

Minas Gerais) criada pela SEE em 
2015 objetiva a busca ativa de jovens 
(sobretudo os de 15 a 17 anos) em 
situação de evasão escolar. Em 2015 
foram 12 mil jovens (entre 15 e 29 
anos) inscritos nas escolas estaduais, 
6 mil em 2016 e 5 mil  em 2017. Com 
foco na demanda por vagas para o 
Ensino Médio - Regular e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), a Campa-
nha de 2018 está aberta até o dia 25 
de janeiro de 2019 por meio de for-
mulário eletrônico disponível no site 
da SEE (www.educacao.mg.gov.br).
•	Acompanhamento da frequência 

escolara no programa Bolsa Família;
•	Escola Integral , meu primeiro negó-

cio, ligado ao empreendedorismo.
Rede Privada
•	Segundo o SINEP/MG, os dados do 

Censo Escolar/INEP 2017, apontam a 
existência de 126 estabelecimentos 
particulares que atendem ao ensino 
médio com 19.155 estudantes matri-
culados.

SEE/MG

•	Sem informação.

Rede Privada

•	Sem informação.
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Belo Horizonte

 2016 2018

Rede Privada 16.973 15.846

Rede Estadual 50.459 47.456

Rede Federal 1.710 1.787
Fonte: Censo Escolar - INEP

O atendimento nessa faixa etária, em Belo 
Horizonte, é compartilhado entre as 3 redes 
de ensino (Federal, Estadual e Privada).

Onde chegamos

Onde queremos chegar

Rede Municipal

Rede Privada

Rede Estadual

Rede Federal

25%

73%

2%

Rede Privada Rede Estadual Rede Federal

Rede Privada

Rede Estadual

Rede Federal
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Meta
4

Universalizar, em regime de colaboração com o governo estadual, o acesso à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garanti a de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multi funcionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados.

INDICADOR 4A – Percentual da população de 4 a 
17 anos de idade com defi ciência que frequenta a 
escola

NOTA: NÃO HÁ DADOS CENSITÁRIOS REFERENTES À POPULAÇÃO 
COM DEFICIÊNCIA, ESTRATIFICADOS PARA O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE.

Referência PNE:  2016: 82,5% e 2018: 82,5% (Brasil)
2016: 89,8 (Belo Horizonte)

Distribuição do atendimento de estudantes com 
defi ciência, matriculados na educação básica, nas redes     

de ensino em Belo Horizonte - 2018

      

Fonte: Censo Escolar - INEP

OBS.: EM 2019, A RME ESTÁ ATENDENDO CERCA DE 4.700 ESTU-
DANTES COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS DE ENSINO REGULAR.

INDICADOR 4B – Percentual de matrículas de alu-
nos de 4 a 17 anos de idade com defi ciência, TGD 
e altas habilidades ou superdotação que estudam 
em classes comuns da educação básica

Fonte: Censo Escolar - INEP

 2016 2018
Rede Municipal 3.608 4.401
Rede Privada 1.016 1.083
Rede Estadual 1.917 2.607
Rede Federal 12 27

RME
•	Políti ca Municipal de Educação Inclusiva garanti ndo a matrí-

cula incondicional e a acessibilidade desde a educação infan-
ti l até a educação de jovens e adultos;
•	Atendimento Educacional Especializado - AEE para todas 

as modalidades de ensino, com professores municipais em 
tempo integral.

SEE/MG
•	Criação de programas estaduais específi cos, pela  Superin-

tendência de Diversidade - Projeto de Pesquisa -  NUPEAS 
TIC.

Rede Privada
•	243 estabelecimentos parti culares de ensino atendem a Educa-

ção Especial Substi tuti va;
•	753 estabelecimentos parti culares de ensino atendem a 

Educação Básica:  246 com dependências acessíveis aos por-
tadores de defi ciência.
•	Cumprimento da Lei nº. 13.146, de 6 de julho de 2015, que 

insti tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi ciência 
(Estatuto da Pessoa com Defi ciência), a qual entrou em vigor 
a parti r de 3 de janeiro de 2016. A orientação do SINEP/MG foi 
para que as insti tuições de ensino realizem os ajustes necessá-
rios em suas propostas pedagógicas e regimentos internos no 
intuito de adequá-los ao atendimento inclusivo, devidamente 
respaldados em pareceres e laudos de profi ssionais da área 
educacional habilitados para este fi m. Além disso, o SINEP/MG 
orientou que o Estatuto da Pessoa com Defi ciência em seu ar-
ti go 28, parágrafo 1º estabeleceu diversas determinações e ve-
dou a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza nas 
mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento destas 
determinações.

RME

•	Ampliar o Serviço de Atendimento Educacional 
Especializado atendendo a 100% da demanda;
•	Aprimorar os processos de monitoramento da aprendiza-

gem, registros e avaliação dos estudantes com defi ciência;
•	Aumentar o número de salas de AEE (Atendimento Educa-

cional Especializado).
SEE/MG
•	Ampliar AEE- Sala de recursos, realizando diagnósti co de 

regiões e escolas que ainda não têm o AEE;
•	Implementar no município de BH o AEE - Sala de recursos 

em todas as escdolas ou em escolas pólos. Ampliar a for-
mação dos professores do AEE.

Rede Privada

•	Sem informação.
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Meta
5

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental.

INDICADOR 5A – Estudantes com proficiência insuficiente em 
Leitura (nível 1 da escala de proficiência)

Referência PNE:  
2016: 22,2% e 2018: 
21,7%

Fonte: Relatório Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB /Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA -  Edição 2016. 
INEP, MEC/Brasília-DF/outubro de 2017.

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Leitura na 
RME: 10,7%
(Resultado na última ANA – Avaliação Nacional da Educação Básica – 2017)

INDICADOR 5B – Estudantes com proficiência insuficiente em 
Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência)

Referência PNE:  
2016: 34,5% e 
2018: 33,9%

Fonte: Relatório Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB /Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA -  Edição 2016. 
INEP, MEC/Brasília-DF/outubro de 2017.

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Escrita na 
RME: 21,7% (Resultado na última ANA – Avaliação Nacional da Educação Básica – 2017)

INDICADOR 5C – Estudantes com proficiência insuficiente em 
Matemática (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência)

Referência PNE:  
2016: 57,1% e 2018: 
54,5%

Fonte: Relatório Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB /Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA -  Edição 2016. 
INEP, MEC/Brasília-DF/outubro de 2017.

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em 
Matemática na RME: 40% (Fonte: SAEB - Edição de 2017)
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RME
• Curso para articuladores de Leitura 

das Escolas Municipais: 168 articula-
dores certificados pelo CEALE/UFMG.

• Estratégias Pedagógicas em Língua 
Portuguesa para 132 professores dos 
Anos Iniciais.

• Encontro de professores de matemáti-
ca de março a novembro de 2018 ( 8º 
e 9º anos) em 03 (três)polos utilizando 
a Plataforma KHAN ACADEMY com 38 
inscritos e 29 com 75% de frequência.

• GINCAMAT (GINCANA DA MATEMÁTI-
CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) - Etapa 
escolar: 94 escolas participantes, 110 
professores, 900 estudantes Etapa 
Municipal: 64 escolas, 737 estudantes, 
67 professores. (2018) Em 2019: Etapa 
escolar: até maio 140 escolas inscri-
tas.38% de aumento na participação.

SEE/MG
• Os resultados do Proalfa alimentam o 

processo de seleção das escolas que 
receberão professor alfabetizador 
para execução do APD;

• Execução do projeto APD (2016-2018) 
para alunos do 4º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental;

• Seminário de boas práticas pedagógicas;
• Programa Saúde na Escola;
• Capacitação dos Analistas e Técnicos das 

SRE e Professores Alfabetizadores desig-
nados para o APD para a utilização de 
programas do LINUX Educacional;

• Formação pelo PNAIC de coordenado-
res pedagógicos e professores.

Rede Privada
• Sem informação.

RME
• Alfabetizar todas as crianças, no máximo, 

até o 3º ano do ensino fundamental;
• Potencializar o uso das tecnoligias 

educacionais para o uso da Leitura e 
da Escrita;

• Melhorar a aprendizagem da mate-
mática por meio de formações do-
centes e metodologias inovadoras e 
colaborativas de aprendizagem;

• Diminuir a evasão promovendo ações 
educativas para a permanência dos 
estudantes na escola.

SEE/MG
• Sem informação.
Rede Privada
• Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das esco-
las públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes 
da educação básica.

INDICADOR 6A – Percentual de alunos da educação básica pública 
em tempo integral

Referência PNE:  2016: 
18,7% e 2018: 13,5%

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados do Censo Escolar

INDICADOR 6B – Percentual de escolas públicas com ao menos um 
aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em ati vidades es-
colares.

Re�er�nc�a PNE:  2016: 
52,5% e 2018: 44,2%

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados do Censo Escolar 

RME
• Adequação dos espaços escolares 

para ampliação da Escola Integrada 
que possui lista de espera de 4.501 
estudantes (em março de 2019);

• Inserção da Educação Integral no Pro-
jeto Políti co Pedagógico das escolas 
municipais.

SEE/MG
• Sem informação.

RME
• Atendimento a 46,5 % dos estudantes 

da Educação Básica, incluindo estu-
dantes com defi ciência, em 100% das 
escolas municipais de Belo Horizonte;

• Adequação de espaços escolares em 
100% das escolas municipais para 
ampliação e/ou qualifi cação do aten-
dimento na Escola Integrada;

• O Programa Escola Aberta (PEA) apre-
sentou 386.876 parti cipantes no perí-
odo de janeiro a março de 2019. Aten-
dimento do PEA também, no noturno, 
em 62 escolas.

SEE/MG
• A Políti ca de Educação Básica Integral 

e Integrada do Ensino Fundamental 
desenvolve a oferta de ati vidades no 
contraturno nas áreas da cultura, es-
porte, acompanhamento pedagógico, 
educação ambiental, cidadania e ino-
vação tecnológica (8,65% das escolas 
de ensino básico da SEE/MG oferecem 
educação integral em BH).

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fl uxo escolar e da aprendizagem, de modo a ati ngir as seguintes metas projetadas para 
o Ideb.

Indicador 7A – Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental

Referência PNE:  2016: 5,5% 
e 2018: 5,2%

Fonte: INEP 

Indicador 7B – Média do IDEB nos anos fi nais do ensino fundamental

Referência PNE:  2016: 4,5% 
e 2018: 4,2%

Fonte: INEP 

Série histórica do IDEB da RME - Resultados e Projeções
IDEB Projeção
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Fonte: INEP 

INDICADOR 7C – Média do IDEB no ensino médio

Fonte: INEP 
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RME
•	 Produção do “Panorama” das es-

colas como ferramenta de apoio 
a gestão escolar no planejamento 
de ações pedagógicas que possa 
melhorar o desempenho dos estu-
dantes;

•	 Produção de estudos sobre os pro-
cesso de recuperação na RME e 
desenvolvimento do Grupo de Tra-
balho – GT sobre a avaliação com o 
objeti vo de problemati zar os pro-
cessos avaliati vos que permitam 
a melhoria da aprendizagem e da 
taxa de aprovação.

Rede Privada
•	 Inciati va do SINEP/MG no senti do 

da promoção de cursos, debates e 
palestras sobre a diversidade e a 
inclusão, como forma de levar para 
a rede privada a discussão sobre a 
adequação de suas escolas às essas 
demandas.

SEE/MG

•	 Sem informação.

RME

•	 Melhoria da qualidade da apren-
dizagem na educação básica ele-
vando os níveis de profi ciência em 
língua portuguesa e matemáti ca e 
consequentemente a elevação do 
índice do IDEB na rede municipal.

Rede Privada

•	  Segundo o SINEP/MG, as escolas 
parti culares não são obrigadas a 
parti ciparem do IDEB.

SEE/MG

•	 Sem informação.

4,4 4,5

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

2016 2018 2022 2024 2026
Belo Horizonte

3,7 3,73,7 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2016 2018 2022 2024 2026

Brasil Minas Gerais

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo 
a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no penúltimo ano de vigência do PNE para 
os 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros 
e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

INDICADOR 8A – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 
de idade

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da Pnad/IBGE (2011-2015) e PNAD contínua/ IBGE (2016).

INDICADOR 8B – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 
residente na área rural

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da Pnad/IBGE (2011-2015) e PNAD contínua/ IBGE (2016).

INDICADOR 8C: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 
pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita)

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da Pnad/IBGE (2011-2015) e PNAD contínua/ IBGE (2016).

INDICADOR 8D: Razão entre a escolaridade média de negros e não 
negros na faixa etária de 18 a 29 anos

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da Pnad/IBGE (2011-2015) e PNAD contínua/ IBGE (2016).
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RME
•	Promover a intersetorialidade de to-

das as secretarias: saúde, assistência 
social, segurança, esportes, educação 
para atender a demanda do público 
EJA;
•	Ampliar a formação dos docentes e 

discentes para garantir a frequência. 
Abertura de turmas em espaços esco-
lares e não escolares;
•	Busca ativa de 55.000 cidadãos anal-

fabetos na cidade, com ampliação de 
turmas em espaços não escolares, 
atendendo também 125 estudantes 
com deficiência da Escola Frei Leopol-
do.

SEE/MG
•	Reorganização da escola de formação 

de professores (Gameleira), processo 
de formação de quadro especifico;
•	Campanha VEM (Virada Educação Mi-

nas Gerais) promoção chamamento de 
quem está fora da escola e distribui-
ção do público na rede estadual;
•	Atendimento aos estudantes das esco-

las do sistema prisional - Ensino Fun-
damental - Anos Iniciais;
•	Construção da Resolução 2843/2016 

que dispõe sobre a Organização e o 
Funcionamento da EJA, voltada para 
a formação humana emancipadora, 
reflexiva, crítica e transformadora. 
Criação das disciplinas DIM (Diversida-
de, Inclusão e Mundo do Trabalho) e 
DIC (Diversidade, Inclusão e Formação 
para Cidadania). 

Rede Privada
•	Segundo  SINEP/MG, os dados do Cen-

so Escolar/INEP 2017 apontam 1.431 
alunos matriculados na modalidade 
EJA, distribuídos em 14 estabeleci-
mentos de ensino da rede particular.

RME
•	Mobilizar os cidadãos para a retomada 

e continuidade dos estudos;
•	Oferecer formação profissionalizante 

para os estudantes.
SEE/MG
•	Sem informação.

Rede Privada
•	Sem informação.
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Manter a taxa de alfabeti zação da população com 15 (quinze) anos ou mais acima dos 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) e atuar, em regime de colaboração 
com os governos estadual e federal, para erradicar o analfabeti smo absoluto e reduzir em 
50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabeti smo funcional até o fi nal da vigência do PNE.

INDICADOR 9A – Taxa de alfabeti zação da população de 15 ou mais 
de idade

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da PNAD contí nua/IBGE (2012-2017).
Referência PNE:  2016: 92% e 2018: 91,5%

INDICADOR 9B – Taxa de analfabeti smo funcional de pessoas de 15 
ou mais de idade

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da PNAD contí nua/IBGE (2012-2017).
Referência PNE:  2016: 16,8% e 2018: 29,4%
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RME
• Reduzir o analfabeti smo funcional 

com formação docente qualifi cada e 
com metodologias de aprendizagem 
adequadas à diversidade do público 
EJA;

• Mobilizar os cidadãos para retomada 
dos estudos e redução da evasão.

SEE/MG
• Sem informação.
Rede Privada
• Sem informação.

RME
•	3000 estudantes matriculados em 

2018, turmas de alfabeti zação com a 
idade de + 50 anos;
•	Redução do índice de analfabeti smo 

na cidade para 2,8%. Índice nacional 
é de 8% da população brasileira anal-
fabeta.
•	Redução da evasão na EJA de 60% 

para 30% em 2018. Média de 24,7 es-
tudantes por turma.
•	Curso de Especialização – UFMG/LA-

SEB com a temáti ca EJA para os do-
centes.

SEE/MG
•	A Campanha VEM (Virada Educação 

Minas Gerais) criada pela SEE em 
2015 objeti va a busca ati va de jovens 
(sobretudo os de 15 a 17 anos) em si-
tuação de evasão escolar;
•	Fórum Mineiro de Educação de Jovens 

e Adultos, Fórum de EJA do Noroeste 
de Minas Gerais

Rede Privada
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar

93,5%
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Promover, em colaboração com os demais entes federados, a oferta de, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

INDICADOR 10A – Percentual de matrículas da educação de jovens 
e adultos na forma integrada a educação profissional
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Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação

RME
•	Promover a formação profissionali-

zante para 25% das matrículas na EJA.
SEE/MG
•	Sem informação.
Rede Federal
•	Sem informação.

RME
•	Oferta de cursos profissionalizantes de 

gastronomia, confeitaria e panificação 
para 250 estudantes em 2018 e conti-
nuidade da ação em 2019;
•	Formação de Empreendedorismo so-

cial e empresarial para todos os es-
tudantes da EJA, com a realização da 
Feira Intercultural EJA com 2.000 estu-
dantes apresentando seus produtos;
•	Parceria com a Secretaria de Governo 

para potencializar a empregabilidade 
dos estudantes da EJA.

SEE/MG
•	Adesão da implementação do Cen-

tro Nacional de Mídias da Educação 
(CNME) no Sistema Penitenciário.

Rede Federal
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Atuar junto aos governos estadual e federal e às enti dades da iniciati va privada, objeti vando 
triplicar as matrículas da educação profi ssional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e buscando ampliar em pelo menos 50% (cinquenta por cento) a 
expansão no segmento público.

INDICADOR 11A – Número absoluto de matrículas EPT de nível 
médio
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Fonte: Elaborado pela DIRED/NEP com base em dados do Censo da Educação Básica/IINEP (2010-2017).

INDICADOR 11B – Número absoluto de matrículas EPT de nível 
médio na rede pública
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Fonte: Elaborado pela DIRED/NEP com base em dados do Censo da Educação Básica/IINEP (2010-2017). RME
•	Atendimetno da demanda de 25% dos 

estudantes da EJA nos cursos profi s-
sionalizantes.

SEE/MG
•	Sem informação.
Rede Privada
•	Sem informação.
Rede Federal
•	Sem informação.

RME
•	Busca ati va de parcerias com o COL-

TEC/UFMG e CEFET para programa de 
atendimento dos estudantes da EJA 
nos cursos profi ssionalizantes;
•	Parceria com a Secretaria de Governo 

e Secretaria de Assistência Social para 
formação profi ssionalizante dos estu-
dantes da EJA, em cursos de gastrono-
mia mineira, panifi cação, confeitaria. 
Em 2018, 250 estudantes formados.

SEE/MG
•	Criação da Rede Estadual de Educação 

Profi ssional, com 94 mil estudantes 
atendidos em 254 escolas estaduais, 
com uma oferta de 39 cursos técnicos;
•	Parceria entre a PBH e a Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais 
para oferta de estágio dos cursos téc-
nicos de Enfermagem e Agente Comu-
nitário de Saúde, que são ministrados 
nas escolas estaduais;
•	A Secretaria de Estado de Educação 

parti cipa do programa federal MEDIO-
TEC, que fi nancia a oferta de cursos 
técnicos de nível médio nas escolas 
estaduais.

Rede Privada
•	Sem informação.
Rede Federal
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 
da oferta e a expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, 
no segmento público.

Onde chegamosINDICADOR 12A – Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM)
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Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da PNAD contínua/IBGE (2012/2017).

INDICADOR 12B – Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE)
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Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da PNAD contínua/IBGE (2012/2017).

NOTA: NÃO HÁ DADOS CENSITÁRIOS ESTRATIFICADOS PARA BELO HORIZONTE.

UEMG
No âmbito do Ensino, com a absor-
ção dos últimos cursos provenien-
tes das fundações estadualizadas, 
passamos a atuar em todas as áreas 
do conhecimento, incluindo a área 
da saúde, cujo destaque é o início 
da oferta do curso de Medicina, na 
cidade de Passos. O avanço da Edu-
cação a Distância (EaD) foi outro 
ponto relevante. Além dos cursos 
ofertados nessa modalidade, os 
cursos de graduação presenciais 
também passaram a contar com a 
oferta de disciplinas em EaD, flexibi-
lizando, modernizando e tornando 
os currículos inovadores e atrativos 
para os estudantes. Em relação às 
formas de ingresso na UEMG, dis-
ponibilizamos 50% das vagas dos 
cursos de graduação pelo vestibu-
lar, possibilitando a muitos estu-
dantes a permanência em suas re-
giões de origem, e a outra metade 
em oferta pelo SiSU, o que difundiu 
nossa Universidade nacionalmente.
O apoio aos discentes constitui 
parte das ações da Universidade 
para o avanço da qualidade acadê-
mica dos cursos e do desempenho 
dos estudantes. Apesar de a Lei 
15.259/2004 não garantir orçamen-
to público que permitisse elaborar 
e manter uma política ampla de 
atendimento aos estudantes, ações 
institucionais foram desenvolvidas 
visando a favorecer não apenas o 
acesso dos estudantes à instituição, 
mas também sua permanência e 
oportunidades de melhor forma-
ção. Desde sua criação, em 2010 
pelo CONUN, o Núcleo de Apoio ao 
Estudante — NAE — vem se conso-
lidando e trabalhando de forma a 
garantir atendimento e inclusão dos 
estudantes, por meio da ampliação 
das ações institucionais já realiza-
das no âmbito do ensino. Aliada à 
política institucional de estágio e 
visando ao apoio a permanência 
dos estudantes de graduação na 
Universidade, em 2015, a UEMG 
implantou o programa de bolsas 
de estágio não-obrigatório aos es-
tudantes. Regularmente matricula-
dos em seus cursos de graduação, 
com prioridade para aqueles que 
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ingressaram por meio do Programa de Reserva de Vagas 
— PROCAN. Os estágios são desenvolvidos pelos estudan-
tes em diferentes setores da Unidade Acadêmica em que 
se encontram matriculados e objetiva proporcionar a pre-
paração do estudante para o trabalho produtivo e para o 
desenvolvimento da vida cidadã, por meio do exercício de 
atividades correlatas à sua pretendida formação profissio-
nal, na interrelação existente entre o conhecimento teórico 
e prático inerentes à formação. No caso da UEMG, em que 
quase 80% dos alunos provêm de escolas públicas, partici-
par de programas de iniciação científica significa melhoria 
de formação e aumento das probabilidades de acesso ao 
mercado de trabalho e aos cursos de pós-graduação para 
esse alunado. Com o objetivo de ampliar a possibilidade de 
participação desse público nos Editais de Iniciação Cientí-
fica divulgados pela Universidade, a PROPPG no edital do 
Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – PAPq/ UEMG, 
publicado em 2018, disponibilizou uma reserva de 10% das 
bolsas, para projetos de pesquisa desenvolvidos com a par-
ticipação de estudantes cotistas.
A UEMG possui atualmente 45 cursos de Licenciatura. No 
ano de 2019 implantou Programa especial de Formação de 
Docentes em parceria com a rede Municipal de Educação. A 
universidade tem sido convocada a atuar mais detidamen-
te na formação dos educadores por meio da vinculação à 
SEE-MG em 2019. Também oferece bolsas de iniciação à 
docência por meio do PIBID e de bolsas de residência pe-
dagógica por meio do Programa de Residência Pedagógica 
da CAPES/UEMG.
A UEMG de hoje é composta de cerca de 60% de alunos 
oriundos das escolas públicas, além de 45% das vagas desti-
nadas ao sistema de cotas e 25% das vagas através do SISU/
ENEM, o que reduz consideravelmente as vagas ociosas.

UFMG
Anualmente, a UFMG oferece mais de 6.000 vagas para os 
seus 91 cursos de graduação. A adesão da UFMG ao Pro-
grama de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – REUNI, cuja execução teve 
início em 2008, teve importante papel na ampliação das 
vagas ofertadas. No período de 2011 a 2013, a UFMG uti-
lizou a nota do ENEM para substituir a primeira etapa do 
vestibular, mas manteve a elaboração da segunda etapa. 
Em 2014, a UFMG aderiu ao Sistema de Seleção Unifica-
da (SiSU), passando a adotar a nota do ENEM como único 
critério de seleção para a maior parte de seus cursos de 
graduação. A exceção é feita aos cursos de Artes Visuais, 
Cinema de Animação e Artes Digitais, Dança, Design de 
Moda, Música e Teatro, uma vez que esses cursos mantive-
ram a segunda etapa em sua seleção, com a prova de Ha-
bilidades Específicas. Os cursos em Formação Intercultural 
de Educadores Indígenas (FIEI) e Licenciatura em Educação 
do Campo (LECAMPO) têm processos seletivos específicos. 
A adesão ao Sisu contribui para que a Universidade cumpra 
sua função pública e social, democratizando de forma sis-
temática o acesso ao ensino superior. Os dados descritos 
nesse item e outros relativos ao perfil dos estudantes que 
ingressaram na UFMG no período de 2009 a 2018/1 podem 

ser consultados em https://www2.ufmg.br/prograd/pro-
grad/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Publicacoes/Relatorios
A UFMG conta com um setor de estágios vinculado à Dire-
toria de Mobilidade, Estágios e Bolsas da Pró- Reitoria de 
Graduação que tem a função de coordenar a execução da 
Política de Estágio para os Cursos de Graduação da UFMG. 
Para garantir que os estágios sejam incluídos como opor-
tunidade de formação para os estudantes dos diversos 
cursos de graduação desta Universidade, o setor propõe as 
condições e os critérios necessários à celebração de Convê-
nio com Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado para 
realização de estágios; estabelece gestões junto às Pesso-
as Jurídicas de Direito Público ou Privado, objetivando a 
negociação e elaboração de proposta para o desenvolvi-
mento de atividades de estágios; atua nas celebrações de 
Convênios, Protocolos de Intenções e Termos de Coopera-
ção; promove a captação e divulgação de oportunidades de 
estágio curricular.
A UFMG conta com 17 cursos de licenciatura, considerando 
o recém-criado Letras-libras que terá seu primeiro proces-
so seletivo em 2019. Além disso, tem atuação consolidada 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docên-
cia (Pibid) e, desde 2018, também tem docentes e estudan-
tes participando do Programa Residência Pedagógica. Em 
parceria com SEE-MG e a SMED, desenvolve programas, 
projetos, cursos destinados à formação de professores. Em 
2018, foi instituída a Comissão responsável pela elaboração 
de indicadores para a política de formação de professores 
da UFMG - COMFIC UFMG que conta com representantes 
das Pró-Reitorias de Graduação, Extensão e Pós-Gradua-
ção, docentes da UFMG envolvidos com os cursos de licen-
ciatura e com a formação de professores e representantes 
das redes municipal e estadual de educação.
A UFMG tem uma política consolidada para a ocupação de 
vagas remanescentes. A resolução do Conselho de Ensi-
no Pesquisa e Extensão que regulamenta esses processos 
pode ser consultada em https://ufmg.br/comunicacao/
publicacoes/boletim/edicao/2041/cepe-dispoe-sobre-pro-
vimento-de-vagas-remanescentes-encarte-1 A maior parte 
dessas vagas é oferecida, por meio de editais, para candi-
datos a transferência e obtenção de novo título. Os editais 
podem ser consultados em https://www.ufmg.br/copeve/
site_novo/?pagina=1.

CEFET
•	Sem informação.

UEMG
•	Sem informação.

UFMG
•	Sem informação.

CEFET
•	Sem informação.

Onde queremos chegar
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Meta
13

Atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício 
no conjunto do sistema de educação superior de Belo Horizonte.

Indicador 13A – Percentual de docentes com mestrado ou doutora-
do na educação superior

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação Superior/INEP (2012-2016).

Indicador 13B – Percentual de docentes com doutorado na educação 
superior

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação Superior/INEP (2012-2016).
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UEMG
•	No que tange à Pesquisa e à Pós-gra-

duação, destacamos um aumento 
significativo de cursos de especializa-
ção, a criação do Mestrado em Artes 
(oferecido conjuntamente pela Escola 
Guignard e Escola de Música), a trans-
ferência para a UEMG do Mestrado 
Profissional em Desenvolvimento Re-
gional e Meio Ambiente (antes ofere-
cido pela FESP) e o início do Doutora-
do em Design, em Belo Horizonte, que, 
em pouco tempo, atingiu o conceito 5 
pela CAPES. Ainda buscando a expan-
são do stricto sensu, encontra-se em 
análise, com esse mesmo órgão, uma 
proposta encaminhada em setem-
bro do último ano para a criação do 
Mestrado Profissional em Segurança 
Pública e Cidadania. Em 2019 alguns 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
estão em andamento no processo de 
aprovação.
•	Do total de cursos de Licenciatura na 

UEMG, os cursos de Licenciatura da 
UEMG são em sua maioria ofertados 
no período noturno. Muitos cursos de 
pós-graduação latu sensu ocorrem aos 
sábados para atender a alunos traba-
lhadores.

UFMG
•	O curso de Pedagogia da UFMG aten-

de às DCN e contempla com disciplinas 
obrigatórias, optativas e outros forma-
tos atividades acadêmicas as temáti-
cas e elementos destacados.

CEFET
•	Sem informação.

Onde chegamos

UEMG
•	Sem informação.
UFMG
•	Sem informação.
CEFET
•	Sem informação.

Onde queremos chegar
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Meta
14

Contribuir para alcançar a meta nacional de elevar gradualmente o número de matrículas 
na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar o número de profissionais com as 
titulações de mestres e doutores em Belo Horizonte.

INDICADOR 14A – Número de títulos de mestrado concedidos por 
ano
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Fonte: Elaborado pela DIRED/INEP com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas - GeoCapes (2010-2016) 

e Projeções Populacionais IBGE 2015

INDICADOR 14B – Número de títulos de doutorado concedidos por 
ano
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Fonte: Elaborado pela DIRED/INEP com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas - GeoCapes (2010-2016) e 
Projeções Populacionais IBGE 2015

UEMG
A UEMG, para realização dos projetos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, além 
dos recursos do Tesouro, e de recursos 
captados em projetos, junto à órgãos 
como CNPq, MEC, CAPES, MCTIC e FINEP, 
conta com o apoio decisivo da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Mi-
nas Gerais - FAPEMIG, e da Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento da Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - 
FADECiT.

Contando agora com mais de 250 profes-
sores efetivos doutores, a UEMG passa 
a ter condições de realizar pesquisas de 
muito maior vulto e duração e poderá 
ampliar, em muito, a oferta de cursos de 
pós-graduação stricto sensu, para os quais 
a CAPES exige quadro permanente e qua-
lificado. Os primeiros resultados desse 
recente ingresso de docentes já se fazem 
sentir. Em outubro de 2017, a UEMG en-
caminhou à CAPES a proposta do curso 
de Mestrado Profissional em Segurança 
Pública, cujo corpo docente é constituído, 
em grande parte, de professores recém
-admitidos. Em maio de 2018, o CONUN 
aprovou o encaminhamento à CAPES da 
proposta de Mestrado Acadêmico em 
Ciências Ambientais, a ser oferecido pela 
Unidade Frutal, cujo corpo docente tam-
bém incorpora docentes permanentes re-
cém-admitidos. Ambos foram aprovados 
em 2019 pela CAPES.

Atualmente, a esfera de atuação da 
UEMG alcança 14 Territórios de Desen-
volvimento que se configuram com 115 
cursos de graduação presenciais e em 
funcionamento, em 16 municípios, e 02 
cursos em EAD em dois polos do Estado 
com ampliação de vagas para 2019.

UFMG
O Conselho de Ensino Pesquisa e Exten-
são da UFMG aprovou em 2018 a Reso-
lução 07/2018, de 22 de maio de 2018, 
que instituiu a Política Linguística da 
UFMG. Esta Política tem entre seus ob-
jetivos garantir o acesso democrático ao 
ensino de línguas. A Resolução completa 
pode ser consultada em https://www2.
ufmg.br/sods/Sods/CEPE/Documentos/
Resolucoes-Comuns
CEFET
•	Sem informação.

Onde chegamos

UEMG
•	Sem informação.
UFMG
•	Sem informação.
CEFET
•	Sem informação.

Onde queremos chegar
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Meta
15

Atuar, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
para viabilizar a políti ca nacional de formação dos profi ssionais da educação de que tratam 
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

INDICADOR 15A – Proporção de docências com professores que 
possuem formação superior compatí vel com a área de conhecimento 
em que lecionam na educação básica
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Fonte: Elaborado PELA DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação Básica/INEP (2013-2016)

RME
• Arti culação com a UEMG para a oferta 

de 470 vagas em curso de licenciatura 
em Pedagogia, exclusivas para professo-
res da Rede Municipal, prioritariamente 
professores da Educação Infanti l.

• Decreto nº 16.849/2018 que defi ne co-
tas anuais para a concessão de licenças 
para aperfeiçoamento profi ssional.

• Decreto Nº 17.046, de 09/01/2019, 
que regulamenta o processo de ava-
liação de desempenho.

• Parceria com a UFMG em cursos de 
Pós-graduação Lato e Stricto Sensu 
para professores da rede pública esta-
dual de educação de BH.

• Entre as diversas ações desenvolvidas 
pela UFMG, destacamos a recente cria-
ção da COMFIC, comissão que envolve 
diversos segmentos da comunidade 
acadêmica e também representantes 
da rede pública de ensino. Em 2018, 
foi insti tuída a Comissão responsável 
pela elaboração de indicadores para 
a políti ca de formação de professores 
da UFMG - COMFIC UFMG. Essa co-
missão conta com representantes das 
Pró-Reitorias de Graduação, Extensão 
e Pós-Graduação, docentes da UFMG 
envolvidos com os cursos de licencia-
tura e com a formação de professores 
e representantes das redes municipal 
e estadual de educação. O grupo tem 
trabalhado incialmente no mapeamen-
to das ações desenvolvidas na UFMG 
direcionadas à formação de professo-
res, assim como na produção decor-
rente dessa atuação.

SEE/MG
•	Realizado curso de Saúde Vocal em 

Plataforma EAD, contemplando 
14.889 profi ssionais aprovados, subdi-
vididos em 6 turmas, entre 13//2017 
e 07/12/2018.  Realizado curso “Ges-
tão Financeira da Caixa Escolar”, em 
Plataforma EAD, contemplando 9.080 
profi ssionais, entre 30/7/2018 e 
21/12/2018.

RME
Manter a arti culação com a UEMG e 
outras insti tuições federais para novas 
ofertas de vagas em curso de licencia-
tura em Pedagogia para profi ssionais da 
Educação Infanti l e da educação básica. 
SEE/MG
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Meta
16

Contribuir, em regime de colaboração com os governos estadual e federal, para possibilitar 
aos profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino, 
buscando formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência do PNE.

INDICADOR 16 – Percentual de professores da educação básica com 
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 
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Fonte: Elaborado pela DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação Básica/INEP (2013-2016)
Referência PNE:  2018: 36,2%

Professores, por nível de escolaridade, da RME

NÍVEL DE ESCOLARIDADE PROFESSOR MUNICIPAL PROFESSOR PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Ensino Médio 18 (0,2%) 995 (16,6%)

Ensino Superior 9.098 (98,4%) 4.989 (83,3%)

TOTAL 9.116 5.984

Fonte: SGE/SMED - 2019

Professores da RME com pós-graduação (Lato ou Stricto Sensu)

PÓS GRADUAÇÃO PROFESSOR MUNICIPAL PROFESSOR PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Especialização 3.984 (43,1%) 1.092 (18,2%)

Mestrado 410 (4,4%) 13 (0,2%)

Doutorado 44 (0,5%) 0

Fonte: SGE/SMED - 2019

RME
•	Aprimorar a regulamentação das 

progressões por pós-graduação 
lato sensu, alterando o Decreto nº 
16.850/2018;
•	Estabelecer um Plano de Ação 

para atender as demandas de for-
mação apontadas pelo Inventário 
de Desenvolvimento Profissional 
Docente. 

SEE/MG
•	Sem informação.

RME
•	Publicação do resultado de 3.000 re-

querimentos de progressões por pós-
graduação protocolizados até o dia 31 
de março de 2019;
•	Desenvolvimento do PDPD - Programa 

de Desenvolvimento Profissional Do-
cente com:
- Oferta de 280 vagas no curso Espe-
cialização em formação de educado-
res para a educação básica LASEB/
UFMG;
- 40 vagas no curso especialização em 
Residência Docente;
- 120 vagas no curso especialização 
em Tecnologias Digitais e Educação 
3.0, em parceria com a UFMG.

SEE/MG
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar
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17

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, considerando 
o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 
sexto ano de vigência do PNE.

INDICADOR 17 – Razão entre o salário médio de professores da 
educação básica da rede pública (não federal) e o salário médio 
de não professores com escolaridade equivalente

Fonte: Elaborada pela DIRED/INEP com base em dados da PNAD contínua/IBGE 2012-2017.

Comparação entre o Piso Nacional Docente e o Piso Salarial 
do Professor Municipal

PISO R$ HORAS 

Piso Nacional R$2.298,80 40h

Piso Nacional - simulado R$1.293,08 22h30

Piso Professor Municipal R$2.307,15 22h30

Piso Professor Municipal para a Educação Infantil R$1.487,21 22h30

Piso Professor Municipal para Educação Infantil 
com graduação de Ensino Superior R$1.807,71 22h30

Fonte: DRHU/SMED.

Percentual de professores municipais para a Educação Infantil com 
progressão na carreira 85,91 %

RME
•	Manter a política de valorização 

do profissional da educação na 
rede municipal, considerando as 
condições financeiras e orçamen-
tárias do município.

SEE/MG
•	Sem informação.

RME
•	O piso salarial dos docentes da 

rede municipal é superior ao piso 
nacional
•	Implementação da progressão 

dos Professores para Educação 
Infantil de 2 níveis para aqueles 
que já possuíam titulação de nível 
superior e de 4 níveis para aque-
les que comprovaram graduação 
nesse nível. 

SEE/MG
•	Sem informação.
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Onde chegamos

Onde queremos chegar
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Meta
18

Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da educação pública, 
tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal.

Onde chegamos

RME
•	Garantir a existência e continuidade do plano de carreira dos profissionais da educação na rede municipal.
SEE/MG
•	Sem informação.

RME
•	Aprimoramentos no Plano de Carreira do Magistério - Lei nº 7.235/1996 (LEI nº 11.132/2018: - Exigência de formação 

mínima de nível superior para a ocupação dos cargos e funções de Diretor e Vice-Diretor de Emeis e de escolas municipais 
(Art. 10)

•	 Criação da função pública comissionada de Coordenador Pedagógico Geral I (Emeis) e II (escolas municipais) (Art. 13) - 
Criação do cargo de Bibliotecário Escolar, que passou a integrar o quadro de pessoal da Área da Educação, com carreira 
própria (Art. 19)

•	Enquadramento dos atuais APP-Bibliotecários no quadro de cargos de provimento efetivo da área da Educação (Art. 20) 
- Transformação dos cargos de Auxiliar de Secretaria Escolar e de Auxiliar de Biblioteca Escolar em cargo de Assistente 
Administrativo Educacional (Art. 21) - Progressão de 1 nível na carreira por conclusão de curso superior ou sequencial para 
ocupantes dos cargos de Professor para a Educação Infantil e de Assistente Administrativo Educacional (Art. 22)

•	 Progressão de quatro níveis na carreira para o Professor para a Educação Infantil que comprovar a conclusão de curso de 
graduação superior (Art. 40) - Exigência de habilitação mínima de nível superior para o ingresso no cargo de Professor para 
a Educação Infantil (Art. 41) LEI N° 11.144/2018

•	Incorporação da dobra para fins de aposentadoria e pensão com base na média aritmética do percentual mensal dos 
valores recebidos a tal título em relação ao teto vigente à época para servidores ocupantes dos cargos de professor e de 
pedagogo (Arts. 35 e 41) LEI N° 11.153/2018

•	Progressão por segunda graduação para as carreiras da Educação (Art. 12)
SEE/MG
•	Sem informação.

Onde queremos chegar
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Meta
19

Assegurar, no prazo de dois anos, condições para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas dos sistemas públicos de educação, prevendo 
recursos e apoio técnico para tanto.

Onde Chegamos
RME

•	 Processo de Eleição democrática em 323 Escolas com Diretores e Vice-Diretores.
•	 Garantia de pelo menos, 2 Assembleias escolares, ao longo do ano letivo.
•	 Constituição do Colegiado Escolar em todas as unidades de ensino. 
•	 Emancipação das EMEI’s.
•	 Formação realizada entre fevereiro e novembro 2016, encontros mensais, para todos os 502 Diretores, Vice Diretores das 

322 unidades, entre Escolas de Ensino Fundamental, Educação Infantil e UMEIs com as seguintes temáticas: 1) Gestão 
financeira; 2)Legislação, liderança e eficácia na gestão escolar; 3) Gestão de pessoal da Educação; 4) Gestão escolar da 
Educação inclusiva; 5) A diversidade étnico racial na Educação infantil e no Ensino Fundamental - Desigualdades no processo 
de aprendizagem de meninas e meninos; 6) Tecnologias digitais no cotidiano escolar; 7) Letramento e numeramento: 
diálogos interdisciplinares no 1º e no 2º anos; 8) Diálogos com a adolescência no 3º Ciclo; 9) O programa de Bibliotecas 
da RME/BH e suas frentes de trabalho; 10) Educação Integral: Diretrizes, concepções e tendências; 11) Educação Infantil. 

•	 Formação realizada em novembro de 2017 para 1.161 candidatos à Direção Escolar para o triênio 2018/ 2020, exigida 
como pré requisito para a posse dos eleitos, com as seguintes temáticas: 1) Noções de gestão financeira; 2) Avaliação e 
tecnologias educacionais; 3) Gestão Democrática na escola e melhoria do clima escolar; 4) Gestão pedagógica para uma 
educação integral e inclusiva; 5) Legislação Escolar 

•	 Formação realizada em janeiro de 2018 para os 322 Diretores (Escolas de Ensino Fundamental e UMEIs) eleitos para o 
triênio 2018/2020, com as seguintes temáticas: 1) Diálogos sobre gestão escolar e construção do plano de convivência; 
2) Programa Convivência Cidadã; 3) Orientações gerais para o ano letivo de 2018 - Ensino Fundamental; 4) Orientações 
gerais para o ano letivo de 2018 - Educação Infantil; 5) Gestão administrativo - financeira das escolas municipais e UMEIs.

•	 Apoio técnico e financeiro ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação no município de Belo Horizonte e do Conselho de Alimentação Escolar.  

•	 Construção contínua de gestão democrática no sistema municpal de ensino.

SEE/MG
•	O processo de escolha de diretores das escolas estaduais de Minas Gerais está previsto para ocorrer em maio e junho de 

2019, disciplinado por Resolução a ser publicada em abril de 2019;
•	O processo de participação da comunidade escolar em colegiado escolares e assembleias está disciplinado pela Resolução 

SEE 2958 de 29 de abril de 2016;
•	O funcionamento dos colegiados escolares está disciplinado pela Resolução SEE 2958 de 29/4/2016;
•	Realizado curso “Gestão Financeira da Caixa Escolar”, em Plataforma EAD, contemplando 9.080 profissionais e diretores de 

escolas estaduais, entre 30/7/2018 e 21/12/2018.

RME
•	Aprimorar os mecanismos de gestão democrática no sistema municipal de ensino.

SEE/MG
•	Sem informação.

Onde queremos chegar
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20

Participar do esforço nacional de elevação dos investimentos necessários à implementação 
das estratégias dispostas no PNE, para o alcance da meta nacional de ampliação do investi-
mento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete 
por cento) do produto interno bruto – PIB – do País no quinto ano de vigência da Lei Federal 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 
ao final do decênio.

Investimentos na Educação Municipal (em R$)

Modalidade 2016 2017

Educação Infantil 462.832.190,68 468.124.000,00

Ensino Fundamental 977.070.486,74 969.459.500,00

Educação de Jovens e 
Adultos 44.168.845,89 47.445.000,00

Fonte: DPOF/SMED

NOTA: Estimativa de aplicação, em 2017.

Recursos destinados às Caixas Escolares da RME (R$)

Ano Tipo de Subvenção Valor Total

2016

Programa Escola Aberta 5.505.986,51

280.804.932,75

Programa Escola Integrada 10.626.249,75

Programa Escola nas Férias 148.671,91

Projeto de Ação Pedagógica 
(PAP)

15.977.362,06

Contratação de Pessoal 205.299.668,40

Custeio Regular 40.746.994,12

Adequação do Espaço Es-
colar

2.500.000,00

2017

Programa Escola Aberta 3.760.372,00

117.452.859,00

Programa Escola Integrada 8.346.613,00

Programa Escola nas Férias 608.640,00

Projeto de Ação Pedagógica 
(PAP)

795.104,00

Contratação de Pessoal 84.712.183,00

Custeio Regular 19.229.947,00

TOTAL 398.257.791,75 398.257.791,75

Fonte: DPOF/SMED

RME 
•	Obtenção de fontes adicionais de re-

cursos para a Educação. 
•	Não-desvinculação, na esfera nacio-

nal, dos recursos educacionais. 
•	Implementação de modelo nacional 

de Custo Aluno Qualidade, que se apli-
que em âmbito municipal.

SEE/MG
•	Sem informação.

RME
•	Controle crescente dos recursos apli-

cados à Educação, no que se refere à 
eficácia, eficiência e efetividade. 
•	Maior transparência dos recursos apli-

cados. 
•	Aperfeiçoamento dos instrumentos 

de gestão dos recursos. 
•	Maior autonomia financeira das Es-

colas.
SEE/MG
•	Sem informação.

Onde chegamos

Onde queremos chegar



Documento: Relatos Consolidados nas 
Pré-Conferências Regionais 

IX Conferência Municipal de Educação 
de Belo Horizonte “Avaliação do PME: 

Qualidade Social da Educação e  
Garantia de Direitos”.2  

2. Material consolidado nas Pré-Conferências Regionais
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EIXO I EDUCAÇÃO INFANTIL

REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

 Î CADASTRO
yy O representante da SMED ressalta que o atendimento na Rede Pública foi maior que o 

da média do atendimento nacional. O mesmo aponta que o atendimento de 0 a 3 anos 
ultrapassou a meta do plano;.

yy Um participante afirma que devemos analisar o fato do aumento do atendimento das 
crianças de 0 a 3 anos na rede pública está atrelado à crise econômica do país.

yy Foi esclarecido que a partir da meta várias estratégias foram traçadas na intenção de 
ampliar o atendimento na rede própria e parceira. Referiu-se ao cadastro público com 
ampla divulgação, assim como o cadastro que será na rede parceira, afirmando assim as 
possibilidades que famílias terão. Aponta a novidade apresentada em 2019, onde as mães 
gestantes poderão se inscrever no processo, garantindo que aos 6 meses a criança poderá 
iniciar.

yy Ressalta-se a ampliação do atendimento, onde 49 escolas de ensino fundamental receberam 
crianças de 4 a 5 anos com reformas e adaptações dos espaços para o atendimento.

yy Destacou-se a ampliação no atendimento de 18% na faixa etária de 0 a 3 anos e 20% no 
atendimento na faixa etária de 4 a 5 anos no ano de 2018.

yy Destacou-se a antecipação do processo do cadastro escolar 2020 com a intenção de 
preencher as vagas remanescentes de 2019. Apresentando os avanços em relação à 
divulgação, os pontos de inscrição, e as vagas asseguradas para crianças de 3 a 5 anos 
cadastradas. 

yy Apontou-se o envolvimento das políticas intersetoriais na divulgação e auxílio à comunidade 
com relação as inscrições.

yy Os dados coletados apontam um percentual de 92,4% de crianças do recorte de 4-5 anos e 
5-6 anos atendidas na cidade. Não há dados de atendimento em escolas não autorizadas. 
Sendo assim, faltam informações do percentual das crianças que não estão sendo atendidas. 
O município oferece vagas para todas as crianças desse recorte.

yy Cabe ressaltar a necessidade de maior divulgação do cadastro, principalmente para as 
famílias mais vulneráveis que não têm acesso à tecnologia. Foi sugerido que essa divulgação 
seja ampliada, tanto nas EMEIS, quanto nas escolas de Ensino Fundamental, apontando as 
que têm a escola aberta para atendimento do cadastro. Ressaltou-se ainda a necessidade 
de outros equipamentos públicos do território intensificarem essa divulgação. Foi apontado 
que anteriormente as faixas eram usadas como divulgação da inscrição e que cumpriam 
bem esse papel.

yy Cadastramento escolar: crianças para matrícula com moradia distante da EMEI. Garantir 
vaga mais próxima da residência.

yy Muitas famílias não sabem ler ou escrever, como vão conseguir realizar o cadastro via 
internet?

yy Questiona-se o processo do cadastro, necessidade de criar mecanismos para encontrar 
as crianças em vulnerabilidade para serem cadastradas, sugestão através da saúde e do 
cartório localizar as crianças nascidas vivas que atualmente não estão matriculadas nas 
escolas.
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yy Sobre o cadastro, destaca que existe um movimento de outras instâncias, que acompanha 
as vulnerabilidades das famílias para possibilitar o monitoramento das mesmas.

yy Sobre o cadastro, destaca-se que poderia ser apresentado postos de atendimento itinerantes 
para favorecer o acesso a informação e facilitar o cadastramento da comunidade.

yy Cadastro único que possibilitou a inscrição das gestantes. A PBH atenderá também a todas 
as crianças do recorte de 3 a 4 anos em 2020. Atendimento ainda em 2019 das crianças 
cadastradas para 2020 nos locais onde não há mais lista de espera e há vagas.

yy Criação do cadastro único foi uma boa estratégia, há uma melhora no cadastro. Mas há 
pouca visibilidade para as famílias, falta divulgação ampla para atingir as famílias mais 
vulneráveis. Ampliar o acesso das famílias ao cadastro.

yy Através dos dados apresentados no Caderno de Avaliação do PME, ainda não foi alcançada 
a universalização do atendimento de 4 e 5 anos. A meta é a busca ativa das crianças pela 
rede de proteção para ter maior alcance.

yy Cadastro único que possibilitou a inscrição das gestantes. A PBH atenderá também a todas 
as crianças do recorte de 3 a 4 anos em 2020. Atendimento ainda em 2019 das crianças 
cadastradas para 2020 nos locais onde não há mais lista de espera e há vagas.

yy Objetivo principal do Município é atender toda demanda cadastrada e posteriormente 
ampliar o atendimento de tempo integral.

yy É responsabilidade de todos que estão no território divulgar o cadastro.

yy Que o Sistema para cadastro fique disponível para o munícipe durante todo ano, na escola, 
para captar a demanda de crianças não cadastradas no período previsto em portaria.

 Î CENSO
yy Em relação ao censo que haja uma obrigatoriedade de preenchimento; para as redes 

privada, pública e parceira.

yy Ressalta-se a importância de se criar mecanismos para que o preenchimento do censo 
escolar pela rede privada seja obrigatório.

yy Buscar a Rede Privada para responder ao censo escolar para que tenhamos o atendimento 
real pelo INEP.

 Î ATENDIMENTO

yy Com relação ao atendimento horário integral, foi relatado mudança no atendimento de 30 
instituições na rede parceira que, deixará de atender crianças de 4 a 5 anos, onde as crianças 
serão atendidas na rede própria também no horário integral, abrindo assim a possibilidade 
do atendimento de 0 a 3 anos se concentrar na rede parceira.

yy O atendimento total da lista é fictício porque o horário não atende as famílias.

yy Destacou-se angústia com relação na quebra de atendimento no ciclo de formação da 
criança, pois acredita que a criança e a família sofrerão impacto com a mudança.

yy Ressaltou-se a importância da integração das redes parceira e própria no sentido de 
minimizar o impacto com a mudança no atendimento.

yy Falou-se sobre a resistência das famílias na matrícula obrigatória de crianças de 4 a 5 
anos com deficiência, e justifica-se pela falta de conhecimento das políticas públicas no 
atendimento dessas crianças.



94

yy Ressaltou-se que o horário parcial não atende as famílias, o que propicia a inserção das 
crianças em escolas irregulares. A alteração no horário de atendimento com a redução de 30 
minutos diários também foi apontado como um dificultador para as famílias matricularem 
ou permanecerem com as crianças na rede municipal. Para tratar dessa questão foi proposta 
por pais, em plenária do Conselho Municipal uma pesquisa com as famílias. Foi relatado 
que o horário de chegada às 7 horas, foi apontado por algumas famílias como muito cedo. 
Porém outro grupo de pais solicita o retorno do horário antigo. Para alguns participantes, 
não houve discussão prévia sobre a redução no horário de atendimento.

yy As famílias mais carentes não reivindicam o horário maior de atendimento, pois se sentem 
agradecidas por estarem atendidas, não reconhecendo isso como um direito.

yy Além da redução na carga horária da criança foi apontado que as mesmas não permanecem 
as 4 horas na escola, pois para garantir a segurança delas os portões são abertos muitas 
vezes, antes do horário.

yy Em relação à pouca oferta de vagas, foi apontada a procura por mandado judicial para 
garantir a entrada na Educação Infantil. Hoje a oferta de vagas aumentou significativamente, 
na rede própria e também na rede parceira, com a ampliação de cerca de 3.100 vagas para 
o recorte de 0 a 3 anos, em horário integral.

yy O não atendimento do berçário na regional Venda Nova inicialmente trouxe um impacto, 
mas o número de crianças atendidas dos outros recortes aumentou. Quando havia o 
sorteio, muitas crianças ficavam fora da escola. Com implantação do novo cadastro e a 
reorganização do atendimento, oportunizou-se maior atendimento.

yy O município já atende mais 70,9 % das crianças de 0 a 3 anos. O atendimento para 4-5 e 5-6 
é garantido para todas as crianças cujas famílias procuram pela vaga.

yy Ressalta que a entrada da criança aos 6 meses na escola garante o aleitamento materno, 
no entanto, não contempla a necessidade de algumas famílias que precisaria da entrada da 
criança aos 4 meses (licença maternidade).

yy É preciso dar visibilidade às famílias mais vulneráveis, pois é onde está a maior recorrência 
de crianças negligenciadas. Quando essas crianças estão na escola, mesmo que em 
atendimento parcial, estão visíveis para a rede proteção.

yy A rede parceira está em expansão.

yy A avaliação quantitativa foi cumprida, mas em relação qualitativa esta reduzindo espaços 
nas escolas, para ampliação das vagas.

yy As crianças estão sofrendo com as consequências das mudanças de assistência, quantidade 
de alunos por professores, turmas flex.

yy A qualidade está se perdendo, condições para as professoras trabalharem.

yy Proporção professor criança inadequada. A professora está com muitos alunos, retirando 
professor de apoio das salas e deixando a professora referência sozinha.

yy Questão do horário reduzido não atende a família.

yy Reconhecimento do trabalho pedagógico.

yy Que seja preservado o direito de vagas para gêmeos independente do segmento da 
Educação Básica.

yy Prioridade de matrícula em EMEIS e não nas escolas parceiras como direito da crianças e 
dever do Governo.

yy Ampliar: o tempo integral para atender a demanda da família e o local de cadastro para 
inscrição, para maior acesso das famílias.

yy Necessidade de mais um professor nas turmas e não Auxiliar de Apoio ao educando.



95

yy Turmas flex deixou de ser exceção e virou regra.

yy Avançou a expansão e deixou a qualidade.

yy Redução de horário de 30 minutos e o integral deveria ampliar.

yy Valorizar a rede parceira e rede própria com mesmo investimentos, para não sucatear uma 
em detrimento da outra.

yy Garantir a Regência Compartilhada.

yy Parabeniza os professores pelo trabalho pedagógico principalmente em turma flex que 
necessita de mais dedicação.

yy Reforça a necessidade do tempo integral.

yy Reconhece: a ampliação vagas para novas crianças e a autonomia das UMEIS para EMEIS.

yy Redução do tempo integral teve muita perda paras as crianças e famílias.

yy Fechamento do berçário deixando a desejar para as famílias.

yy Foram orientadas para buscar parceria das famílias para melhoria nas escolas, mas a 
manutenção não tem por parte da PBH. Falta o profissional artífice nas EMEIS.

yy Crianças sem laudo necessitam de um apoio para auxiliar no diálogo com a família.

yy Não verifica o privilégio da rede parceira.

yy O piso salarial dos professores da creche é diferente das EMEIS.

yy Reconhece o investimento atualmente na Rede parceira.

yy Reconhece o trabalho pedagógico das EMEIS.

yy Pontua que a autonomia teve ônus e bônus.

yy Aumenta de crianças inscritas e atendidas, mas materialidade está deixando a desejar.

yy Turmas flex não é um benefício para a criança.

yy Redução de porteiros e vigias.

yy A PBH está respeitando o direito da criança a vaga, mas tem que repensar referente a 
qualidade.

yy Adoecimento do professor devido as várias mudanças.

yy Necessita de garantia de vagas com qualidade.

yy Fechamento de turma e abertura de turma flex interfere negativamente para a criança e 
para o professor.

yy Pontua que as salas serão fechadas pois as crianças da lista já estão matriculadas em outras 
escolas.

yy Condições e estruturas físicas para as mudanças de aberturas de turmas nas escolas.

yy Solicita a garantia de qualidade, para um trabalho bem feito.

yy Necessidade de um cronograma para abertura das vagas de livre demanda.

yy Turma de 1 ano parcial tem muita evasão.

yy Destaca-se que esse atendimento realizado como esta sendo proposto traz outras 
consequências, como adoecimento dos profissionais e um atendimento que deixa a 
desejar para as crianças, por isso considera que da maneira como a criança, hoje, está 
sendo atendida não garante a qualidade do atendimento. Destaca-se ainda que o discurso 
sobre a criança tem sido muito utilizado, mais que precisa ser reforçado, pois a escola é 
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o espaço onde a criança terá acesso de ampliação da cultura e diz que seria necessário 
um acolhimento maior das famílias, pois muitas não possuem acesso a informação, talvez 
com outros profissionais advindos de outros espaços como SMED, DIRE, etc, para acolher e 
orientar de forma clara essas famílias.

yy Houve ampliação de vagas, mas sem adequação dos espaços nas EMEIS.

yy Quando você fecha uma turma para abrir outra, impacta todas as turmas.

yy Necessidade de verificar funcionamento de turmas no segundo andar para crianças 
pequenas.

yy O processo para ampliação de turmas está acontecendo sem adequação e sem qualidade 
nos espaços.

yy Analisar os espaços que estão sendo oferecidos para a construção de políticas de ampliação 
com qualidade.

yy Turmas flex virou regra, sem qualidade.

yy Reconhece o incentivo para a formação dos professores

yy Reconhece que o bom trabalho nas EMEIS interfere no bom desenvolvimento dos outros 
segmentos da Educação Básica.

yy Evasão da turma: devido a problemas de saúde de crianças menores, matrículas em horário 
parcial manhã. Necessita de horário integral.

yy Que a qualidade do atendimento na RME seja parâmetro para o atendimento na Rede 
Parceira.

yy O atendimento total da lista é fictício porque o horário não atende a família.

yy Os horários de atendimento não atendem. Houve a redução do horário como forma de 
atender metas. E necessário realizar um questionário de avaliação.

yy Zerar a lista de espera não significa que atendeu as expectativas da população.

yy É preciso conhecer a demanda real das famílias. Muitas optam pelo não atendimento 
justamente por isso: deslocamento e horário.

yy Ainda há famílias que não estão conscientizadas do atendimento obrigatório de 4 e 5 
anos. O desafio da cidade é comprometer as famílias para a efetivação da matricula e da 
permanência.

yy Avaliar os critérios de atendimento da crianças de 0 a 5 anos;

yy Quais são os dados referentes à qualidade do atendimento? Há perda da qualidade quando 
realiza adaptação de prédios, quando amplia o atendimento na rede parceira, por ser mais 
barato; capacitação técnica do professor, número de crianças por sala.

yy A qualidade do atendimento na Rede Parceria, em algumas instituições não é bom.

yy As adaptações realizadas nas escolas de Ensino Fundamental deixam a desejar. Não é um 
espaço planejado para a Educação.

yy Retorno dos horários de atendimento na Educação Infantil.

yy Construção de mais escolas.

yy Apontou-se a importância da volta do horário integral na Educação Infantil.

yy Priorizar a expansão da Rede Própria onde houver demanda real; ampliação das escolas 
com a garantia de manter a qualidade respeitando PPP da escola.

yy Incluir estratégias de articulação entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental para 
consolidarmos uma política. E isso, não é realizado sem a participação da família.
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yy Garantir o atendimento, a oferta e permanência da criança com deficiência.

yy Ampliação dos espaços externos : parquinho, espaços lúdicos com área coberta para 
abrigar as crianças em dias de chuva e sol intenso garantindo, também as salas multiuso, 
nos ambientes internos.

yy Foram citadas dificuldades em relação ao espaço físico, a entrada e convivência com as 
outras idades.

yy O horário reduzido, 30 minutos, é um desafio para a escola. Dificuldade maior na saída.

yy Redução do horário parcial impactou o trabalho pedagógico.

yy Sugestão: horários diferenciados para o parcial e o integral.

yy Elogiaram as ampliações e a contratação dos auxiliares de 0 a 2 anos.

yy O atendimento parcial de crianças de 1 e 2 anos nos traz algumas especificidades, como 
a necessidade do auxiliar de turma, falta de adequação dos espaços escolares, tais como, 
banheiros, trocadores, deixando a desejar a qualidade do atendimento.

yy Destaca a importância da nova legislação que define a parceria das OSCs, que com esse 
marco, as possibilidades foram ampliadas e que as instituições vem ao encontro da proposta 
de qualidade do atendimento a comunidade, esclarece que com a nova legislação há uma 
maior autonomia das mesmas. Diz ainda da importância de compreender que não há uma 
divisão entre as Redes Própria e Parceira, que elas são integrantes de uma mesma política. 
Diz que percebe uma tendência a diminuição do atendimento das crianças em etapa de 
pré-escola, ampliando o atendimento no nível creche, devido a questões referentes ao 
repasse da verba. Sobre entrega da materialidade, diz da necessidade de criar um diálogo 
com as famílias, deixando critério.

yy A Rede Parceira tem grande contribuição (importância) no atendimento da Educação 
Infantil.

yy A Rede Parceira recebe a mesma alimentação e formações que a Rede Pública. Também 
recebe recursos e os auxiliares de apoio ao educando para as turmas de 0 e 1 ano, e inclusão.

yy Adequação dos espaços para atender as turmas de berçário e um ano na Rede Parceira.

yy Adequação/adaptação para atender as crianças de 4 e 5 anos nas escolas de ensino 
fundamental: materialidade, mobiliário, banheiros, brinquedos e coordenação pedagógica 
para as turmas.

yy O diferencial desta gestão é que as escolas de ensino fundamental permanecerão com as 
turmas de educação infantil.

yy Aceitação/cuidado com as crianças de Educação Infantil pelo Ensino Fundamental. 
Acolhimento das crianças e das professoras.

yy Projeto visando a transição das crianças de Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

yy Aceitação dos pais que matricularam as crianças da Educação Infantil nas Escolas de Ensino 
Fundamental.

yy Repensar a vaga/alocação no Ensino Fundamental das crianças que estão saindo da EMEI 
para escola mais próxima.

yy Necessidade de mais humanização da Gestão Pública para atender as especificidades. E 
também precisa da organização para atender as diversas demandas, tais como a criança 
deficiente em instituições mais próximas de sua residência.

yy Objetivo principal do Município é atender toda demanda cadastrada e posteriormente 
ampliar o atendimento de tempo integral.

yy Os pais querem dizer que o esvaziamento das instituições se deve a mudança de atendimento 
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do integral para o período parcial. Há falta de vagas e os pais não estão tendo espaço de 
discussão com a prefeitura.

 Î VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL / FORMAÇÃO
yy Uma diretora sugere que seja acrescentado no destaque “Onde queremos chegar”, a 

garantida á formação continuada dos professores, e que alcance 100%, ampliando assim a 
proposta apresentada de “Onde chegamos”;

yy Apresentou-se com relação a progressão de carreira do professor da educação infantil e as 
mudanças de concepção e qualidade da educação infantil.

yy Tornar a política efetiva, em todas as redes, tratando a formação in loco  para toda a 
comunidade escolar.

yy Determinar dentro do financiamento da educação verba própria para a formação in loco.

yy Envolver a articular a ampliação nos fóruns já constituídos para efetivar os projetos de 
formação continuada dos professores. 

yy Há a necessidade de que aconteçam formações para todos os professores, pois a 
coordenação sente-se sobrecarregada para realizar os repasses.

yy Sobre as formações questiona-se como é feita a indicação dos profissionais que realizam 
esse trabalho nas instituições e quais critérios para que esse formador possa oferecer o 
trabalho. Sobre as formações, ainda, que acontecem fora da escola, destaca-se, que são 
muito produtivos, mais que interferem na organização da rotina escolar, que acontecer nas 
escolas seria mais proveitoso.

yy Sobre a organização de formações fora do tempo de serviço, informa que para a realidade 
dos professores, organizar um tempo fora do tempo de serviço é um dificultador. 

yy Uma maior formação para os profissionais que estão exercendo a prática, traz referências a 
dificuldade presente no clima escolar.

yy Formação dentro do tempo escolar.

yy Muitas formações não acrescentam no trabalho pedagógico.

yy Formação com tema noções básicas de saúde (primeiros socorros, viroses, anemia 
falciforme, formas de contágio).

yy Sobre as formações, destaca-se porque diante as propostas apresentadas, a pequena adesão 
é um indicador da necessidade de compreender, como essas informações tem chegado nas 
escolas e porquê não estão atingindo o que foi proposto.

yy Sobre as formações, destaca que as informações, não chegam de maneira efetiva, que e-mail 
não é um meio de comunicação eficaz, por vários motivos, como ausência de computadores 
e sugere que o material seja impresso para ser afixado nas salas de professores, através do 
malote, a ser enviado para as instituições, e que percebe que muitos professores querem 
realizar as formações, mas que não tendo a informação fica difícil a participação.

yy Valorização desta gestão aos profissionais da Educação Infantil, tais como criação de vagas 
em cursos, melhoria salarial, possibilidades de progressão, não há atraso nos repasses da 
Rede Parceira e outros.

yy A cidade de Belo Horizonte está entre as melhores no atendimento escolar à Educação 
Infantil. Investe na materialidade. As famílias reconhecem a qualidade, se sentem confiantes.

yy Após a emancipação, se faz necessária uma formação efetiva da equipe gestora das EMEI’s 
e do ‘Colegiado Escolar.

yy Progressão de carreira houve um avanço. Há necessidade de formação de professores. 
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É apontado a necessidade da publicação do 3º caderno das Proposições Curriculares da 
Educação Infantil.

yy Pensar no atendimento em turmas flex, aponta-se a necessidade de formação para os 
professores. Os documentos norteadores da ação pedagógica na Educação Infantil já 
apontam a flexibilidade de trabalhar com recortes etários diferentes na mesma turma.

yy Pequenos cursos que somados poderiam ser usados para progressão de carreira, isso seria 
estímulo para a procura dos professores por formação.

yy A importância de atualizar os Projetos Políticos Pedagógicos e torná-los consistentes.

 Î PROPOSTA PEDAGÓGICA

yy Para além do horário de atendimento, observou-se que há necessidade de esclarecer a 
proposta pedagógica da Educação Infantil para as famílias, que por falta de entendimento, 
muitas vezes não reconhecem o trabalho realizado, principalmente em relação à 
alfabetização. A política de construção da carreira da Educação Infantil foi conquistada 
com muita luta e os profissionais precisam se apropriar desta discussão.  A visão da rede 
particular e também das famílias é que as EMEIS não alfabetizam. 

yy A comunicação com as famílias deve ser ampliada e melhorada, para que elas compreendam 
o proposta da Educação Infantil do município. A escola de pais é uma sugestão para 
aproximar as famílias da escola para discussão da prática pedagógica. 

yy O processo de alfabetização inicia-se na educação infantil, mas deve respeitar o ritmo das 
crianças. A educação infantil não tem como objetivo preparar para o Ensino Fundamental, 
visto que a infância tem suas especificidades e o processo de alfabetização prolonga-se ao 
longo da vida do sujeito. Entendemos que a legislação aponta a educação infantil como 
complementação à ação da família e portanto a sua participação é importante no processo 
de aprendizagem da criança.

 Î GESTÃO

yy Atendimento da MGS tem representado um retrocesso. Está sendo justificado como 
solicitação dos diretores. A PBH está autorizando que o professor substitua o auxiliar quando 
a MGS não tem funcionário. As questões com a MGS estão comprometendo a qualidade do 
atendimento. Precisam ser resolvidas com urgência, não só com relação aos auxiliares, mas 
também dos porteiros, cozinheiras, faxineiras.

yy Foi apontado que a falta do artífice na EMEIs compromete a manutenção do espaço físico.

yy As EMEIs PPP apresentam problemas mesmo com a manutenção da Inova. Os espaços 
externos precisam ser repensados (parquinho não é coberto, arena não atende, rampa 
muito extensa).

yy Apontaram o desafio relacionado a substituição pela MGS no caso de falta dos AEE.

yy Elogiaram as ampliações e a contratação dos auxiliares de 0 a 2 anos.

yy Importância da parceria da EMEI, da instituição com as famílias.

yy Transparência com os gastos, com o recurso público.

yy As instituições devem se organizar para orientar/auxiliar a família na transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental.  E as escolas e os profissionais se capacitarem para 
acolher/receber as crianças.

yy As escolas deverão criar estratégias para que os pais se interessem em acompanhar mais a 
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vida escolar dos filhos entendendo melhor a dinâmica e as eventualidades da rotina escolar.

yy Necessidade de mais humanização da Gestão Pública para atender as especificidades. E 
também precisa da organização para atender as diversas demandas, tais como a criança 
deficiente em instituições mais próximas de sua residência.

yy As instituições devem se organizar para orientar/auxiliar a família na transição da Educação 
Infantil para o Ensino Fundamental.  E as escolas e os profissionais se capacitarem para 
acolher/receber as crianças.

yy As escolas deverão criar estratégias para que os pais se interessem em acompanhar mais a 
vida escolar dos filhos entendendo melhor a dinâmica e as eventualidades da rotina escolar.

yy Solicitação de ampliação do número de profissionais da portaria e de melhores condições 
de trabalho para os mesmos.

yy Valorização desta gestão aos profissionais da Educação Infantil, tais como criação de vagas 
em cursos, melhoria salarial, possibilidades de progressão, não há atraso nos repasses da 
Rede Parceira e outros.

yy A cidade de Belo Horizonte está entre as melhores no atendimento escolar à Educação 
Infantil. Investe na materialidade. As famílias reconhecem a qualidade, se sentem confiantes.

yy Procurar as instituições não autorizadas e orientar a buscar a Gerência de Autorização de 
Funcionamento da Educação Infantil.

 Î QUESTÕES DE ORDEM GERAL

yy Falta esclarecimento e informações escritas para orientar a gestão.

yy Um participante levanta a questão da necessidade de um técnico de enfermagem nas 
escolas para garantir os primeiros socorros às crianças.

yy Justificou-se que não é papel da escola garantir a presença deste profissional, visto que 
a mesma não é um ambiente hospitalar, mas que o professor deve estar preparado para 
acionar os primeiros socorros. Hoje já temos uma interlocução com a saúde para assessorar 
a escola no que for preciso. 

yy Afirmou-se a importância da parceria da escola com os CRAS, Centros de Saúde, dentro 
outros setores da política intersetorial,que atenda a comunidade escolar.

yy Destacamos que com a emancipação, hoje as EMEIS tem diretor, vice-diretor, coordenador 
geral, secretários e caixa escolar próprio. Exceto as instituições PPP que não tem vice-diretor.

yy Um participante ressalta a importância da autonomia da direção das tomadas de decisões.

yy Uma participante diretora da EMEI PPP, afirma que a emancipação trouxe desafios para a 
gestão independente, mas avalia que foi positiva para a escola e para a comunidade. Dando 
mais autonomia em ações direcionada as suas demandas internas.

yy Um participante diz que a prefeitura deveria ter capacitado os gestores, mostrando o passo 
a passo dos processos de gestão, e que não houve tempo hábil para isso durante a transição.

yy Apontou-se a formação dos professores oferecida hoje na rede, (formação regionalizada 
de coordenação, formação superior, LEPI, APPIA), e destaca a atuação de cada uma delas.

yy Um participante aponta o impacto na entrada da MGS na educação, e os efeitos diários na 
instituição. Como por exemplo, substituição de funcionários, formação.

yy Esclarece-se que a intenção foi tirar um pouco da sobrecarga do gestor e diluir as demandas 
administrativas em relação aos profissionais. Mas destaca que, a PBH tem oferecido as 
formações para esses funcionários em relação as suas funções.
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yy Uma diretora afirma que a gestão de pessoas é realizada na escola, na resolução de conflitos, 
e orientações das tarefas diárias, e aponta que é um avanço a MGS assumir as questões 
trabalhistas.

yy Um pai levanta a questão das condições de trabalho dos professores, da sua importância. 
Diz que após sua maior participação no cotidiano escolar percebeu as fragilidades da 
categoria. Pôde mudar sua concepção em relação aos movimentos de greve e destaca a 
importância de se criar estratégias para divulgar e conscientizar a comunidade escolar em 
relação as condições de trabalho dos professores.

yy Um professor da educação infantil destaca na fala do pai que o movimento de greve não 
é somente por aumento de salário, mas também por uma educação infantil de qualidade 
e melhoria na política. Destaca também que um grande desafio é a conscientização das 
famílias na parceria com a escola.

yy Sugestão: Fazer um caderno anexo com dados de 2015 a 2019. E importante para a história. 
Saber o total de vagas, creche e pré-escola,  em tempo parcial e integral, na rede própria, 
parceira e privada.

yy Revisão do quantitativo número de crianças por professor. Garantia do atendimento das 
crianças na concepção cuidar e educar seja executada por professoras formados. Unificação 
da carreira da Educação Infantil com o Ensino Fundamental. Ampliação do número de 
professores nas escolas.

yy Pesquisa de satisfação utilizando metodologia adequada. Que estudos embasaram as 
mudanças realizadas, que estão trazendo perdas para a educação infantil.

yy Divulgação dos critérios de classificação de escola e participação de toda comunidade 
escolar pra discussão dos critérios.

yy Divulgação em canais  públicos os resultados obtidos por ano da pesquisa.

yy Como será realizada a ampliação da parceria com Governo Federal.

yy Tornar a adesão voluntária do aplicar de Qualidade de EI , aberta para todas as escolas, 
tendo em vista a formação e participação do professor em todas as  etapas da aplicação.

yy Efetivar a execução dessa estratégia e ampliá-la para a Educação Infantil.

yy Dificuldade com a eficiência dos equipamentos tecnológicos disponibilizado nas escolas.

yy Destaca a necessidade de interlocução maior entre as varias instancias que atendem as 
crianças.

yy Solicitação de ampliação do número de profissionais da portaria e de melhores condições 
de trabalho para os mesmos.

yy Há necessidade de Fórum Família Escola, urgentemente. Há real necessidade de parceria 
das famílias com a PBH para dialogar com as políticas públicas da Educação Infantil.

yy O avanço é grande, mas ainda é preciso trabalhar mais a garantia de direitos a vaga.

yy Cumprimento da Resolução CME quanto ao funcionamento das Escolas Municipais de 
Educação Infantil e as escolas privadas particulares.

É apontado a necessidade dos professores se apropriarem das proposições, se inteirando 
da proposta da rede, colocando a criança no centro da proposta educativa, tendo em vista 
o cuidar e educar.
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS
yy O Coordenador apontou os avanços alcançados da EJA do município e as expectativas de 

melhorias através de novos programas e projetos, além de parcerias e formação de professores 
voltadas especificamente na EJA. Em Belo Horizonte são quase 15 mil estudantes matriculados 
na EJA, distribuídos em 107 escolas com 556 turmas. São mais de 8 mil estudantes entre 15 e 29 
anos, mais de 4 mil estudantes entre 30 e 59 anos e quase 2 mil estudantes acima de 60 anos. 

yy Foi apontado que uma das dificuldades é a baixa frequência na EJA. Em 2018 houve um processo 
de acolhida e busca ativa, favorecendo a permanência do estudante e possibilitando cerca de 8 
mil certificações. 

yy Alunos de 15 a 17 anos têm dificuldades na EJA da rede estadual, o que provoca um abandono 
escolar para os que se formaram na EJA fundamental.

yy A rede municipal faz a busca ativa de alunos analfabetos, devido ao número expressivo desta 
população. 

yy A preocupação é que haja uma falta de cuidado para com a EJA no município de Belo Horizonte. 
A comunicação com a população tem que evidenciar claramente como está sendo pensada esta 
modalidade de educação. A ideia é garantir a qualidade da EJA que acontece atualmente e a sua 
ampliação e continuidade.

yy É muito importante a existência de turmas externas (91 turmas) que levam EJA às populações 
que não têm condições de frequentar escolas.

yy Na sala não havia representantes da rede Estadual e da rede Privada de educação a fim de 
coordenar as informações específicas destes segmentos.

yy Foi colocado que é importante que a educação seja uma política de Estado, evitando que planos 
de governos provoquem atrasos. 

yy Cerca de 80% dos estudantes da EJA na rede municipal é composta de negros e pardos, 
evidenciando a necessidade de ampliação do acesso desta população ao ensino.

yy Houve dois alunos da EJA que questionaram quanto a oferta de cursos de profissionalizante 
ofertados de forma on-line, e a coordenadora passou os sites que poderão se inscrever e também 
participarem da Escola Aberta na informática no intuito de mais informações. Segundo o relato 
da aluna, de uma das escolas da Regional Venda Nova, se sente favorecida com a abertura da 
EJA,pois foi uma grande oportunidade e evolução para os mais velhos.

yy  Há também a observação quanto aos alunos jovens, que de acordo com um ex-aluno,alguns 
discentes chegam à EJA e é necessário serem alfabetizados. A coordenadora fez a observação da 
obrigatoriedade dos adolescentes estarem na escola e isso foi visto como progresso.

yy Não tivemos a presença de representantes da rede estadual e privada.

yy Tivemos a presença de Webert Gonçalves da Silva, aluno da EJA da EMIP e Maria da Penha, 
aluna da EJA, funcionária da EMPI, que também fará a prova da MGS. Também Divina Martins 
Ribeiro e Zélia Palhares, alunas da EMIP.

yy Segundo as discussões em grupo, observa-se a criação e aplicabilidade de várias medidas e 
projetos criados com a finalidade de elevar a escolaridade na EJA. Alguns pontos positivos foram 
destacados pelos presentes sobre suas visões na EJA na instituição em que frequentam:

EIXO II EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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•	 Acesso a biblioteca com acervo de boa qualidade;
•	 Laboratório de informática;
•	 Passeios culturais de acordo com a diversidade do público EJA;
•	 Lanche de qualidade;
•	 Espaço físico adequado / limpo.
•	 Acolhimento da escola com os alunos.

yy Foi destacado um ponto negativo pelos presentes: a falta de zelo por parte dos alunos com o 
espaço escolar bem como falta de respeito as regras da escola. Foi sugerido um trabalho de 
conscientização para ser feito com os estudantes.

yy Discutir junto a Rede Privada a busca de mecanismos para viabilizar a ampliação da oferta de 
turmas de EJA.

yy Criar ações no sentido de pressionar o governo federal, Congresso Nacional pelo fim da EC 55 
(Congelamento dos recursos do setor social por 20 (vinte) anos.

yy  Garantir a formação participativa dos docentes, onde os mesmos possam contribuir no 
planejamento de processo formativo.

yy Ampliação da parceria com o Estado e a Rede Privada para aberturas de turmas externas de EJA 
principalmente em localidade onde não existe escola municipais. 

yy Reforçar as campanhas para a matrícula na EJA durante todo ano. 

yy Equilibro entre o conteúdo acadêmico e do conhecimento trazido pelo estudante.

yy Criação de um espaço de participação dos estudantes da EJA, onde possam expressar seus 
anseios e necessidades quanto a sua formação.

yy Para avaliação desta meta faz-se necessário um levantamento de dados específicos do número 
de pessoas de 18 - 29 anos mais pobres, e negros e não negros com dados avançamos no 
número de turmas abertas para alfabetização e certificação, ampliando a oferta de vagas para 
este público.

yy Institucionalizar um protocolo de busca ativa dos estudantes infrequentes do EJA para a RME, 
abrindo novas turmas para atendimento de demandas especificas (população em situação de 
rua, CRAS, CERSAM, ILPI, Centro de Convivências e abrigos).

yy Reconhecemos que já ocorrem formações relacionadas à temática citada, mas precisamos 
ainda focar na formação dos docentes com temas mais específicos ao cumprimento desta meta 
(chamada pública, a busca ativa que as desistências temporárias não sejam utilizadas para 
fechamento ou fusão de turmas).

yy Para garantir a continuidade dos estudos, faz necessário a ampliação das parcerias com o Poder 
Público estadual e Federal para a continuidade dos estudos na modalidade EJA no Ensino Médio.

yy Parceria com Instituições Culturais já acontecem e garantem o acesso a diversos espaços 
culturais da cidade.

yy Avanço em parceria com a saúde no atendimento a seis turmas de EJA no Centro de Nefrologia 
do Hospital Evangélico sendo necessário a ampliação deste atendimento para outros hospitais.

yy Ampliação de oferta de vagas em nível de Pós-Graduação em parceria com o Poder Público 
como o LASEB.

yy Continuidade da formação do profissional através do núcleo de Diversidade com foco em 
diferentes matrizes religiosas, diversidade de gênero e sexualidade raça e etnia, deficiência 
física e condição socioeconômica.

yy Criar mais ações como a utilização do nome social que já existe, no sentido de garantir que as 
diferenças não sejam transformadas em desigualdades e gere abandono.
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yy O grupo contou com representantes da RME. As redes estadual e particular não tiveram 
nenhum(a) representante. Na ocasião dos debates, os presentes avaliaram que: 

yy É necessário o comprometimento da atual gestão da SMED com o PME, ampliando o atendimento 
e a política pública, haja vista o irrisório crescimento dos resultados obtidos.

yy Há um descompasso entre o proposto (ampliação do atendimento) e o cumprido (fechamento de 
turmas, com diminuição da oferta de vagas e de espaços diversificados). É necessária a garantia 
de oferta de EJA em espaços e turmas em territórios onde o público atendido seja específico 
e tenha um comportamento (frequência, trânsito, etc.) determinado por essas especificidades

yy A política intersetorial para a EJA é pouco efetiva, no que diz respeito sobretudo ao transporte 
(concessão do passe escolar, cujo prazo de inscrição é limitado a período anterior ao início do 
ano letivo). Outro aspecto deficitário é o atendimento à saúde (consultas com especialidades 
médicas) e assistência social, uma vez que a EJA não conta com programas e projetos específicos 
voltados para as necessidades dos estudantes.

yy O Ensino Especial (p. ex. EM Frei Leopoldo) pertence a uma modalidade específica da RME. A 
educação de pessoas com deficiência deve ser inclusiva em qualquer escola, nível e/ou turma 
na Rede. 

yy No quesito “Onde queremos chegar”, acrescente-se “Promover a formação profissionalizante 
para os estudantes da EJA DA RME”.

yy A lotação do professor na EJA é um agregador de qualidade pois possibilita a criação de vínculos 
entre estudantes e docentes.

yy A Rede Privada necessita também garantir formação e condições adequadas de trabalho que 
possibilitem ao docente a realização de um trabalho de qualidade.

yy Necessidade de formação específica para os docentes da EJA focando na alfabetização de 
adultos.

yy Necessidade da aproximação e diálogo entre as Redes Municipal, Estadual e Privada na busca 
de diretrizes que possam promover a melhoria e qualidade da Educação de Jovens e Adultos. 

yy Garantia da autonomia e respeito ao projeto Político Pedagógico de cada escolaridade.

yy Permitir a abertura de turmas quando houver demandas, a qualquer época do ano.

yy Criar protocolo de enfrentamento aos casos de infrequência, indisciplina, bullying e infração 
escolar. 

yy Monitorar o fluxo escolar dos estudantes, estabelecendo critérios par compreender as taxas de 
reprovação e abandono em cada escola. 

yy Ampliar o Processo de alfabetização de forma a atender as especificidades do sujeitos 
Quilombolas, Ciganos e Indígenas.

yy Investir na Inclusão Digital, pois falta maior investimento na utilização dos TICs no processo de 
alfabetização de Jovens Adultos e Idosos.

yy Superar os dados apresentados no último Censo IBGE 2010 PNAD 2014, em que havia em Belo 
Horizonte 54.810 não alfabetizados.

yy Reconhecimento da EJA como um direito fundamental através de Políticas Públicas

yy Ações permanentes que garantam o processo de alfabetização e continuidade da Educação 
Básica.

yy Em 2017, o número de estudantes na EJA era em torno de 14500 e ampliou a oferta de vagas.

yy Realização de Chamadas Públicas Permanentes para publicizar o atendimento e garantir que a 
matricula atenda a demanda real.
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yy Ampliar o atendimento nos locais de trabalho , compatibilizando a jornada de trabalho com o 
tempo de formação da EJA.

yy Hoje, as turmas de EJA, já procuram atender os estudantes com flexibilidade de horários para 
os trabalhadores.

yy Permitir abertura de turmas quando houver demanda em qualquer época do ano e no turno 
que houver necessidade.

yy Retomar a lotação dos professores na EJA.

yy O grupo contou com representantes da RME. As redes estadual e particular não tiveram 
nenhum(a) representante. Na ocasião dos debates, os presentes avaliaram que: 

yy É necessário desvincular o quantitativo de estudantes por turma como critério único (ou 
principal) para abertura e manutenção de turmas – especialmente as de alfabetização. 
Devem ser considerados prioritariamente os aspectos da vulnerabilidade e o contexto social e 
econômico do estudante.

yy Para as turmas de alfabetização, a plenária recomenda a redução da média de estudantes/
turma para qualificação do atendimento. Sugere-se o máximo de 10 (dez) estudantes por turma.

yy O grupo recomenda o retorno da lotação de docentes na modalidade EJA e a ampliação da 
oferta de cursos de pós-graduação pelo LASEB/UFMG.

yy Não houve uma mobilização dos órgãos públicos em parceria com os entes federados para 
alcançar esta meta.

yy As ações implementadas (oferta de cursos EAD e em parceria com a SMASAC e SEBRAE) não 
suprem as demandas dos estudantes que almejam a educação profissionalizante no município. 

yy Avaliamos como positivas as ações desenvolvidas como:  a busca e efetivação de parcerias com 
instituições buscando a profissionalização dos alunos de EJA.

yy Investimento na formação de professores através de parcerias com universidades e outros. 

yy EJA na Lagoinha, Feira do empreendedor. Jogos matemáticos na EJA, participação nas  Escolas  
Aberta e Integrada.

yy Estamos longe de atingir a meta. Uma dificuldade é a falta de apoio de entes federativos.

yy Alunos de 15 e 16 anos da EJA podem participar da seleção de vagas no COLTEC; esta instituição 
tem curso noturno para a formação de adultos.

yy A expectativa é estabelecer parceria com o CEFET para público específico da EJA em formação 
técnica.

yy Existe a parceria preparada com o Subsecretaria de Trabalho e Ensino/SINE para atender alunos 
da EJA em formação profissional e unidades volantes.

yy A Gerência da EJA está empenhada em garantir o cumprimento desta meta.

yy Na área de culinária existe parceria com a Universidade UNIVERITAS para cursos gratuitos para 
alunos da EJA. Os insumos serão oferecidos gratuitamente por uma rede varejista, também 
parceira. 

yy Foi apontado a importância dessas parcerias com empresas diversas para a valorização da EJA 
e os professores que nela atuam.

yy O município trabalha com a busca dos estudantes, a sua permanência e a qualidade, associada 
a saúde, a cultura, a empregabilidade e geração de renda.

yy Na sala não há representantes da rede Estadual e da rede Privada de educação a fim de coordenar 
as informações específicas destes segmentos.

yy A rede estadual foi criticada por um participante, pela não participação nesta pré-conferência. 
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yy A Gerência da EJA possibilitou aos alunos acesso à biblioteca e aos laboratórios de informática. 
Foi feita formação dos professores para o trabalho com os livros literários distribuídos na rede 
municipal. 

yy Outras parceiras da EJA citadas: Fundação Dom Cabral e Fundação Bradesco.

yy Para uma participante que é professora da Rede, há despreparo de alguns professores para 
lecionar na EJA pela rotatividade e ausência de lotação na EJA, falta de um programa específico 
e escassez de materialidade.

yy No ano passado mais de 100 docentes participaram do curso de Empreendedorismo no Sebrae, 
com o intuito de informação e potencialização dos discentes para o mercado de trabalho.

yy Está em processo parcerias com instituições privadas, federais e estaduais que ocorrerão nos 
próximos anos.

yy Não tivemos a presença de representantes da rede estadual e privada.

yy Estão sendo feitas parcerias com cursos profissionalizantes. No projeto empreendedorismo, 
que ocorreu na EJA, foram apresentados 53 projetos de alunos empreendedores na feira que 
ocorreu na SMED.

yy São ofertados cursos profissionalizantes de gastronomia, confeitaria e panificação na capital 
para aluno da EJA no Mercado Popular da Lagoinha. Em 2018 formaram-se 250 alunos em 
gastronomia.

yy Manter a oferta de vagas nos cursos de gastronomia, ampliando e regionalizando o processo de 
formação profissional dos estudantes. 

yy Buscar parcerias no território no sentido de oferecer formação profissional aos estudantes da 
EJA em variadas atividades profissionais.

yy Avanço da parceria com o mercado da Lagoinha, que oferta curso profissionalizante, na área de 
gastronomia com o aumento de número de vagas.

yy Buscar outras parcerias com instituições públicas visando uma integração entre as áreas de 
qualificação profissional e a formação geral.

yy Buscar parcerias com instituições privadas desde que garantam uma concepção de formação 
integral do sujeito.

yy Garantir a continuidade e ampliação de vagas na EJA para os estudantes adultos com deficiência 
e baixo nível de escolaridade a exemplo do que já acontece em algumas escolas de educação 
inclusiva.

yy O grupo contou com representantes da RME. As redes estadual e particular não tiveram 
nenhum(a) representante. Na ocasião dos debates, os presentes avaliaram que: 

•	 é necessário o cumprimento da meta em sua integralidade;

•	 as ações apontadas para o cumprimento da meta não surtiram efeito; pelo contrário, houve 
uma queda na oferta do ensino profissionalizante, conforme dados apresentados;

•	 não há política pública clara e efetiva na geração de empregos para os estudantes da EJA; o 
que se observa é a oferta de estágios e atividades sem vínculos empregatícios.
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy Realizar estudos, análises, diagnósticos sistemáticos e devolutiva dos motivos do decréscimo no 
atendimento dos estudantes, a partir de 2018.

yy Valorizar o ensino público.

yy Analisar a possibilidade de atuação do município em ações encerradas pelo Governo Federal 
(como o Mais Educação).

yy Discutir e propor a criação de ambientes de aprendizagem criativa nas escolas para o 
desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades.

yy Monitorar todos os estudantes da RME-BH com qualificação dos motivos da infrequência. Há 
necessidade de aprimoramento das políticas de combate à infrequência que impactam na 
aprendizagem nos anos iniciais. Ressaltou-se o monitoramento da frequência e da aprendizagem 
de todos os alunos do Ensino Fundamental da RME BH. Mesmo com monitoramento realizado, 
muitas vezes, não se faz efetivo; há de se pensar em novas possibilidades e ações. 

yy Melhorar a aprendizagem, a equidade e a qualidade social da Educação, visando reduzir os 
índices de evasão e repetência; não conseguir acompanhar o conteúdo em sala, muitas vezes 
gera o fracasso escolar e o desestímulo. 

yy Criar estratégias diferenciadas de avaliação processual para qualificar a aprendizagem.

yy Não compartimentalizar/separar as disciplinas.

yy Desenvolver projetos que envolvam escrita, leitura e produção de textos significativos.

yy Destacar os projetos que a escola oferece aos estudantes, que fazem a diferença na vida dos 
alunos, tais como: Robótica, a Khan Academy, o Aluno Destaque, o Aluno Nota 10, dentre outros.

yy Ampliar o trabalho com projetos interdisciplinares envolvendo as disciplinas, seja por áreas de 
conhecimentos afins ou não.

yy Proporcionar concursos dentro das escolas que envolvam produções de textos dos vários 
gêneros, leitura e interpretação.

yy Investir na concretização dos projetos elaborados.

yy Analisar os gráficos/dados estatísticos apresentados de forma dialogal com a realidade da 
aprendizagem dos alunos. 

yy Racionalizar e sistematizar ações já realizadas pelas coordenações e diretorias regionais; 
detalhar ações propostas.

yy Incluir outros aspectos de discriminação às estratégias de combate à evasão para além do 
aspecto racial, da orientação sexual e religiosa.

yy Evidenciar as ações e estudos para os anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino Fundamental. 

yy Melhorar a comunicação das ações realizadas na RME, divulgando projetos, programas, 
propostas, para todas as escolas.

yy Promover e divulgar as ações em reuniões de diretores.

yy Buscar equipar a saúde com a educação devido a fragilidade das políticas intersetoriais (saúde, 

EIXO III ENSINO FUNDAMENTAL
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assistência social, segurança e educação). Dividir as responsabilidades entre escolas, professores 
e órgãos capacitados.

yy Ofertar psicólogos, assistentes sociais para acompanhamento psicológico com as famílias e os 
alunos.

yy Garantir o acesso e a permanência do aluno, favorecendo a conclusão do Ensino Fundamental 
na idade certa. Muitas vezes o insucesso se deve à infrequência do estudante.

yy Garantir a qualidade na conclusão do ensino fundamental, pois muitas vezes o estudante o 
conclui na idade certa sem domínio das capacidades, habilidades e competências necessárias. 
Foi pontuado que mesmo 87% dos alunos concluindo o Ensino Fundamental nas escolas da 
Rede Municipal de Educação de BH, concluir com as habilidades / capacidades do processo de 
alfabetização consolidadas.

yy Garantir a apropriação da cultura escrita e oral em todas as suas dimensões.

yy Promover formação integral do indivíduo.

yy Pensar estratégias para melhorar o ensino, tais como período das aulas, formato de uso dos 
espaços, metodologias, agrupamento dos estudantes, etc.

yy Atender alunos para assistência na inclusão.

yy Estabelecer diretriz curricular para o o município.

yy Reduzir números de alunos por turma / sala de aula, visando a melhoria da aprendizagem.

yy Repensar o número de alunos limite nas salas de alfabetização, para que o trabalho do professor 
possa ser mais próximo da realidade do aluno, levando em conta o ritmo de cada um e suas 
individualidades. 

yy Ampliar o corpo docente das escolas; contratar mais profissionais para viabilizar a execução dos 
projetos.

yy Proporcionar às escolas que oferecem os anos iniciais e apresentam um baixo indicador 
em alfabetização, profissionais fora do quadro regular da escola, atendimento específico à 
alfabetização.

yy Acolher o povo cigano.

yy Agilizar as ações da SMED; ações mais pontuais, dinâmicas e emergenciais.

yy Prevenir e combater o bullying.

yy Divulgar, com maior clareza, as ações de monitoramento dos alunos, em parceria com o clima 
escolar, os projetos de círculos de sensibilização, em parceria com equipe de inclusão, em 
parceria com as DIRE s e SMED. 

yy Ampliar a oferta das ações dos programas de aceleração. 

yy Para os 13% dos estudantes que estão fora da faixa, é ofertado para correção de fluxo Geração 
Criativa e Geração Ativa (para crianças até 16/17 anos de idade), além de Educação de Jovens 
e Adultos.

yy Formar professores no âmbito da melhoria de metodologias nos diversos tempos e espaços 
escolares e na qualificação do trabalho do professor.

yy Incentivar o trabalho dos professores com metodologias inovadoras e recursos de mediação 
através de projetos diferenciados e em diálogos com diversidade de contextos escolares.

yy Formar professores (dos anos iniciais e finais), num movimento interligado.

yy Formar professores na área de alfabetização matemática também na mesma perspectiva.

yy Disponibilizar encontros de trabalho online para os professores em seu tempo de planejamento 
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dentro da escola.

yy Melhorar a aprendizagem da matemática por meio de formações docentes e metodologias 
inovadoras e colaborativas de aprendizagem

yy Rever o incentivo ao trabalho dos professores pois o que ocorre, na verdade, no chão da escola, 
é que o professor que participa acaba tendo que “trabalhar três vezes”, porque ele tem que 
preparar o material para ser aplicado no dia que ele sai, ele tem que planejar as atividades da 
ação proposta na formação (ex. GINCAMAT) e depois ele tem que repor as aulas que ele deixou 
de dar no dia da formação, nos seus horários de planejamento.

yy Dar continuidade de formação dos professores e política municipal de valorização do professor 
e da carreira para garantir a permanência dos professores alfabetizadores nas turmas de 1º 
ciclo.

yy A RME BH vem ofertando por exemplo, cursos de estratégias pedagógicas de língua portuguesa 
e matemática, curso para articuladores de leitura, ações de jornada literária, GINGAMAT, além 
plataforma KHAN ACADEMY.

yy É uma perda o término do PNAIC, pela troca de experiências entre os professores.

yy Ampliar a oferta de formações de professores contemplando todos os turnos de trabalho. 

yy A oferta de formação fora do horário de trabalho, dificulta a adesão dos professores.

yy Na Rede Municipal de Educação há grande oferta de formação. Percebe-se uma preocupação com 
a formação dos professores.

yy Potencializar o uso das tecnologias educacionais para o uso da Leitura e da Escrita.

yy Potencializar o uso das tecnologias através da interação dos professores e monitores da Escola 
Integrada.

yy Dificuldade em ampliar didaticamente o uso de tecnologias por falta de materialidade; O número 
de máquinas e a velocidade da conexão não são compatíveis com a demanda. 

yy Melhorar a acessibilidade às ferramentas tecnológicas.

yy Atualizar os equipamentos de uso nos laboratórios de informática.

yy Potencializar (formação de professores, materialidade, conectividade) uso das tecnologias 
educacionais dentro de todos os eixos da alfabetização.

yy Potencializar e garantir a apropriação da cultural digital nos espaços e tempos escolares num 
diálogo com práticas sociais e culturais.

yy Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3º ano do ensino fundamental.

yy Ampliar o “Mais Alfabetização” para contemplar as turmas de  3º ano, e que o Programa  tenha 
início já no primeiro mês do ano letivo e se mantenha durante todos os meses do ano. 

yy Não é só a Rede Municipal que tem que alfabetizar. As redes estaduais e particular também tem 
essa tarefa. 

yy Ampliar e melhorar o atendimento aos alunos do primeiro ano no programa Mais Alfabetização

yy Trabalhar alfabetização de forma interdisciplinar e aplicada, pois perpassa desde a educação básica 
até educação superior (letramento), trabalhando a leitura interdisciplinar dos diversos textos que 
circulam na sociedade.

yy Meta Nacional de todos os estudantes alfabetizados até os 7 anos de idade.

yy Criar um projeto de alfabetização na rede municipal.

yy Promover formação em serviço dos alfabetizadores

yy A importância do investimento financeiro e político no ciclo da alfabetização, por ser o ciclo próprio 
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para a consolidação das habilidades e capacidades da alfabetização.

yy Número significativo de estudantes que chegam ao 6.º ano com dificuldades (letramento, 
compreensão das propostas apresentadas para as aulas e outros...) 

yy Que a inclusão de todos os estudantes, (deficiente e com dificuldade de aprendizagem) seja uma 
tarefa abraçada por todas as escolas de todas as redes.

yy Analisar a possibilidade de atuação do município em ações encerradas pelo Governo Federal 
(como o Mais Educação).

yy Nível 1 da escala de proficiência - houve um aumento no percentual de estudantes com proficiência 
insuficiente em leitura, em 2016, 9,7% e em 2018, 10,1%.

yy Níveis 1, 2, e 3 na escala de proficiência – houve uma redução no percentual de estudantes com 
proficiência insuficiente em escrita, em 2016 20,8% e em 2018, 20,3%.

yy Níveis 1, 2 e 3 na escala de proficiência – houve um aumento no percentual de estudantes com 
proficiência insuficiente em matemática, em 2016, 38% e em 2018, 38,8%.

yy Curso para articuladores de Leitura das Escolas Municipais: 168 articuladores certificados pelo 
CEALE/UFMG.

yy Estratégias pedagógicas em Língua Portuguesa para 132 professores dos anos iniciais.

yy Encontro de professores de matemática em março a novembro de 2018 (8º/9º anos) em três 
polos utilizando a Plataforma KHAN ACADEMY com 38 inscritos e 29 com 75% de frequência.

yy GINCAMAT (Gincana da matemática das escolas municipais) – etapa escolar: 94 escolas 
participantes, 110 professores, 900 estudantes; etapa municipal: 64 escolas, 737 estudantes, 67 
professores (2018). Em 2019: Etapa escolar: até maio 140 escolas inscritas. 38% de aumento na 
participação.

yy Houve um retrocesso em alguns aspectos da alfabetização.

yy Processo de adoecimento do corpo docente.

yy Perda de tempo com processos administrativo.

yy Melhorar a articulação entre a SMED e as escolas.

yy Melhoria e ampliação dos equipamentos de informática.

yy Trabalhar com novas tecnologias em sala de aula.

yy Garantir as 7h de planejamento dos professores.

yy Garantir o tempo de planejamento docente dentro da escola, conforme previsto na LDBEN  (um 
terço da jornada do professor).

yy Concentração dos horários de planejamento em um dia da semana, para que os professores 
possam sair para os encontros de formação.

yy Indicação de articuladores de leitura aptos ao trabalho.

yy Capacitar dos profissionais da biblioteca.

yy Diminuir o número de alunos por sala, principalmente, dos anos iniciais

yy Implantar rede de wi-fi nas escolas -  ampliar o número de funcionários de áreas diversificadas 
para auxiliar diretores e professores na escola.

yy Ampliar os investimentos nas escolas.

yy Flexibilizar os processos de compras de bens permanentes.

yy Avaliar e qualificar o atendimento aos estudantes realizado por meio de bolsistas e monitores dos 
programas.
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yy Assegurar o atendimento às crianças com deficiência por meio do AEE.

yy Salvaguardar a segurança e o apoio aos profissionais da escola.

yy Em 2016 percentual acima da meta, alcançando 97,6%, já em 2018 a meta caiu para 88,2%. A rede 
municipal tem um maior percentual de atendimento na cidade.

yy Um maior financiamento para a educação pública municipal de 25% para 30%. além da incorporação 
de 10% do PIB, exclusivamente, de investimento para a educação pública. 

yy O acesso da Escola em Tempo integral (lei municipal 8432/2002), enquanto espaço e tempo integral 
voltado para o real aprendizado, visando desenvolvimento de educação do trabalho, educação 
financeira, educação ambiental, educação tecnológica. Falta Interesse do aluno pela escola.
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EIXO IV ENSINO MÉDIO

 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy Melhora na oferta do ensino médio: realização, via internet, do cadastro para facilitar o 
mapeamento da distribuição territorial dos alunos, melhorando a definição do fluxo e favorecendo 
a relação do número de estudantes para vagas oferecidas.

yy Melhora nas condições de deslocamento do estudante: Liberação do passe livre para que o 
estudante possa escolher a escola do seu interesse independente da jurisdição,  estimulando 
sua permanência até a conclusão do ensino médio.

yy Problemas com o meio passe estudantil.

yy Dúvida: Como funciona a inclusão no Ensino Médio? Existe?

yy Necessidade de acompanhamento psicossocial dentro das escola para mediar conflitos e lidar 
com alunos em situação de vulnerabilidade, dadas as crescentes taxas de suicídio entre os jovens.

yy Efetivar parcerias com instituições culturais ampliando o acesso a diferentes saberes. Exemplo: 
Valores de Minas (curso técnico de percussão, circo, dança, teatro…).

yy Distância das escolas de ensino médio das escolas municipais.

yy Expectativas com relação ao futuro escolar das filhas. Ações efetivas do governo para garantir o 
acesso e a permanência dos estudantes. Cursos  Técnicos e profissionalizantes.

yy Não houve público no eixo 4.

yy Não houve presença de inscritos e também do coordenador do eixo.
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EIXO V VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E FORMAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy Publicizar no portal do servidor os dados referentes às  licenças para estudo.

yy Ampliar e divulgar no portal do servidor as licenças com/sem vencimento para mestrado e doutorado.

yy Estender para outros profissionais da educação/assistente administrativo educacional a oferta de 
licença para mestrado e doutorado.

yy Aprimorar o sistema de dobras.

yy Normatizar ações que permitam a saída de professores em serviço para formações. 

yy Como exemplo: possibilidade de dobra.

yy Exigência de um tempo mínimo de trabalho na rede municipal para profissionais que apresentarem 
requerimentos de progressão de escolaridade por pós graduação;

yy Autorização do acúmulo de horas em cursos de atualização, seminários, simpósios como progressão 
na carreira (PNAIC/LEPI)

yy A Rede Municipal de Belo Horizonte apresenta um avanço devido ao plano de carreira e o oferecimento 
de diversas formações em parceria com UEMG e UFMG;

yy Diversos profissionais conseguiram a progressão por graduação, mas esse numero ainda vai aumentar 
pois existem progressões que serão publicados ainda esse ano.  A aceitação dos cursos a distância fez 
com que houvesse essa elevação. O direito a educação infantil é muito recente e as conquistas desse 
profissional também no que diz respeito à sua carreira.  Baseado no plano, hoje se consegue analisar 
de forma mais efetiva os dados que se referem ao acompanhamento das formações desses docentes. 
No que diz respeito ao ensino fundamental devemos alcançar a meta antes do tempo previsto no 
PME. Sugere-se que as especializações sejam ofertadas prioritariamente aos profissionais da Educação 
Infantil. No que diz respeito ao inventário, que apresenta perguntas sobre as diversas dimensões da 
figura do professor, sugere-se que seja possível a manutenção permanente da edição das respostas. 

yy Observou-se a importância da aceitação dos cursos a distância (pós-graduação) pela rede municipal 
com maior adesão dos professores.

yy Desafios da rede municipal de estabelecer os planos de ações para atender as demandas de formação 
apresentadas pelo Inventario de Desenvolvimento Profissional Docente (IDP).

yy Dada a importância do IDP, sugeriu-se a melhoria na estrategia da divulgação desse instrumento.

yy Percebeu-se que a ausência de dados específicos da cidade de Belo Horizonte, dificultou a avaliação 
da meta. É necessário que o Conselho Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação atuem 
neste sentido, inclusive com dados comparativos entre as redes.

yy Há necessidade de esclarecer a metodologia que foi utilizada pelo INEP ao buscar os dados da PNAD 
Continua/ IBGE 2012-2017.

yy Os dados apresentados no caderno são da cidade (municipal, estadual, privada e federal) de acordo com 
as fontes indicadas no caderno. A SMED contribuiu com o detalhamento dos dados da rede municipal.

yy Foi apontada a ausência de mapas específicos e dados estatísticos das Redes conveniada e privada.

yy Foi apontada a importância do LASEB e da parceria entre a Educação Básica e instituições de Ensino 
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Superior.

yy Garantir o financiamento para atender às formações existentes e novas demandas.

yy Criar condições para que o profissional da educação com pós-graduação contribua no fortalecimento 
da educação nas escolas.

yy No que diz respeito ao piso nacional o valor inicial do nosso  salário (RME) já é superior a ele (ensino 
fundamental e Educação Infantil). Não podemos perder de vista que estes salários ainda são menores se 
comparados a outros profissionais com ensino superior na PBH. Obtivemos avanços, recebemos acima 
do piso nacional mas precisamos melhorar no que diz respeito a equidade com outros profissionais 
com formação equivalente. Queremos uma melhor valorização no espaço profissional considerando os 
planejamentos orçamentários do município. No contexto que temos as horas de planejamento estão 
aos poucos sendo cumpridas de acordo com as organizações de cada estabelecimento de ensino.

yy A extinção do Fórum Permanente para a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para 
os profissionais do magistério está dificultando o cumprimento da meta.

yy Possibilitar critérios iguais para que todas as escolas possam cumprir o que dispõe o parágrafo 4° do 
artigo 2° da Lei Federal N° 11.738/08. 

yy Avaliar a implementação de política para professores municipais com carga horária de 40 horas 
semanais, possibilitando uma maior dedicação para projetos escolares específicos;

yy Ressalta-se complexidade de comparação com o piso nacional, devido às diversas diferenças regionais, 
especialmente quanto ao custo de vida;

yy Proporcionalmente, em relação ao Piso Nacional, o salário do Professor Municipal teve perdas desde a 
implementação do Plano Municipal de Educação.

yy Entendimento dos trabalhadores em educação em relação a lei do piso que o valor a ser pago e 
reajustado anualmente deveria ser aplicado de acordo com a jornada e a carreira de cada município 
sem considerar a proporcionalidade. Independente de quantas horas definem o piso nacional, cada 
rede deve iniciar com o piso na jornada e na carreira.

yy Em relação ao piso salarial nacional, a categoria está fazendo uma discussão mais elaborada, pois avalia-
se que a meta não está sendo cumprida na RME de Belo Horizonte. 

yy Considerar o piso nacional de educação como referência o nível 1 de todos os cargos da carreira da 
educação do Município de Belo Horizonte.

yy Pediu-se a  atenção  necessária ao piso salarial dos docentes em relação ao salário oferecido. Proposta 
de recomposição salarial da Rede conforme o índice do piso nacional salarial no mínimo. Acréscimo 
de mais 1 hora de planejamento docente e mais 1 hora de reunião pedagógica, garantindo 1/3 de 
planejamento conforme lei federal nº 11.738.

yy Reajustar a remuneração do profissionais da educação na mesma proporção que o piso nacional.

yy Garantir 7 horas de planejamento para os profissionais da educação.

yy Avaliação dos critérios da perícia médica para auxiliar ao servidor adoentado/ afastado/com 
adoecimento mental impacta o desempenho:

•	 revisão de que seja apenas o discurso médico como  prevenção ao adoecimento profissional: 
Palestras, auxílios, lazer, orientação psicológica;

•	 humanização e acolhimento implica em prevenção de adoecimento com olhar multidisciplinar: 
psicologia/terapia;

•	 entender a complexidade do ambiente escolar como promotor de saúde devido à intensidade da 
atuação docente nas múltiplas dimensões humanas;

•	 ausência de tempo de discussão nas escolas para organização das tarefas/ planejamentos que 
impedem este olhar multidisciplinar ao profissional;
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•	 ausência de tempo de escuta para lidar com os conflitos existentes e entre as diferenças culturais 
existentes no ambiente escolar;

•	 dificuldades com os espaços físicos e arquitetônicos que não permitem as relações;

•	 aumento de estudantes com transtornos/ situações emocionais e a instituição não sabe lidar com 
estas diferenças;

•	 diferentes formas de educação/instrução familiar que desestabiliza a situação do professor;

•	 situação de crianças abrigadas que demandam carga emocional do profissional;

•	 acolhimento de adolescentes abrigados ou sem medida sócio educativa. Falta de monitoramento 
por parte das instituições que acolhem;

yy Desafio: a vulnerabilidade a promoção, a prevenção, manutenção da integridade física mental e 
emocional necessitamos refletir nessa política para cuidar da saúde do profissional.

yy Criação de um núcleo de atendimento para os profissionais que sofrem com a violência no contexto 
escolar.

yy Ampliar e divulgar melhor as ações para a promoção, prevenção e atendimento à saúde e à integridade 
física dos profissionais da educação.

yy Plano de carreira da educação pública deveria ser garantido por as todas esferas. No município são 
muito avanços como exemplo a criação da função pública comissionada do coordenador pedagógico 
geral. A depender do referencial podemos apresentar avanços(em comparação com a rede estadual) 
ou desigualdades(em comparação a rede federal) no que diz respeito ao plano de carreira. 

yy Considera-se que na Rede Municipal de Educação existe um plano de carreira, que aponta incentivos 
para a formação e progressão do professor;

yy Tem-se observado dificuldade no preenchimento do quadro de professores das escolas,  com 
dificuldade, inclusive em suprir a falta de profissionais com extensões de jornada. É necessário se 
pensar na realização de novos concursos para suprir as demandas apresentadas.

yy Sugeriu-se que na na construção do edital de concurso para professores para Educação Infantil, sejam 
contemplados também profissionais com formação além da Pedagogia, atendendo áreas afins de 
formações, como artes visuais, teatro, dança, música, educação Física, etc.

yy Nomear e empossar os profissionais da educação aprovados em concursos anteriores 

yy Fim da terceirização com a realização de concurso público que considere o tempo de trabalho dos 
funcionários terceirizados.

yy Necessária melhoria das condições reais de trabalho do professor e gestores das escolas: garantia de 
maior tempo de planejamento e projetos coletivos; materialidade e infraestrutura de trabalho (salas de 
professores com equipamentos para planejamento).

yy Questionou-se  o cargo do CPG e do bibliotecário Escolar. Que a indicação do Coordenador Pedagógico 
Geral seja anual. Foi apontado que  em algumas escolas não houve Professor desejando este cargo 
CPG.  Os Assistentes Administrativos Educacionais que tiveram origem no cargo de auxiliar de biblioteca 
terem suas atividades conforme o cargo original.

yy Metas 15, 16 e 18 estão em andamento.

yy Meta 17 não cumprida.

yOBS.: relatores apontaram que, na coordenação da discussão deste eixo nas pré-conferências regionais, 
não houve representantes de outras instâncias, somente a gestão da Secretaria Municipal de 
Educação
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy Apontado avanço quantitativo em relação ao atendimento do público-alvo da educação 
especial na Rede Municipal de Educação. Em relação aos aspectos qualitativos, percebe-se 
avanços significativos, embora tenha ficado claro a necessidade de melhorias na acessibilidade 
pedagógica e arquitetônica. Foi discutida a importância da qualificação do profissional da 
educação, que atua no ensino regular, junto aos estudantes com deficiência. 

yy Pontos positivos levantados:

•	 chegada e permanência dos estudantes com deficiência nas escolas de ensino regular;

•	 ampliação de atendimentos aos estudantes com deficiência auditiva com a presença de 
profissionais especializados (intérpretes e instrutores de LIBRAS); foi pontuado que, em 2014 
houve, uma formação em LIBRAS na Secretaria Municipal de Educação para professores 
e que, considerando que essa linguagem permite a comunicação pessoas que têm outras 
deficiências (como os autistas não verbais), ela é um recurso fundamental. Sugere que seja 
oferecida novamente;

•	 garantiu-se a acessibilidade e é preciso progredir na aprendizagem;

•	 ampliação do número de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e da oferta 
de vagas;

•	 articulação intersetorial (saúde, educação, assistência social) em prol da garantia dos direitos 
e efetividade da educação das pessoas com deficiência. Neste biênio precisa-se investir mais 
na ampliação intersetorial. Não é uma proposta nova, já está prevista nas estratégias, mas 
é um “como fazer”. Se o aprendiz tem memória, estímulo, motivação, se o professor souber 
identificar suas potencialidades, é possível avançar em seu processo de aprendizagem. 
Sugeriu-se a possibilidade de uma parceria com o Instituto Benjamin Constant;

•	 destacou-se a importância da política intersetorial com um exemplo da escola. É preciso 
que o município continue aprimorando o diálogo interno para assegurar o atendimento 
das necessidades da pessoa com deficiência, de forma que ela possa ter condições reais de 
inclusão;

•	 acessibilidade pedagógica para os estudantes com deficiência da Rede Municipal;

•	 necessário garantir o atendimento no Programa Escola Integrada para os estudantes com 
deficiência, respeitando as suas demandas e especificidades. Ampliar o número de auxiliares 
de apoio ao educando para esse segmento quando se fizer necessário;

•	 ampliar as relações e aproximar a escola da equipe de saúde.

yy Apontada a recusa de matrícula na Rede Estadual, inclusive de outro Município. “É perceptível 
a exclusão/recusa sutil, de aceitarem esses estudantes com deficiência na Rede Estadual de 
Ensino de Belo Horizonte. Encaminham para a Rede Municipal (PBH). Isto inclusive sobrecarrega 
a Rede Municipal de Belo Horizonte, em todos os sentidos sendo que a garantia de matrícula e 
investimentos são previstos em Lei em todas as Redes Públicas.

yy Foi apontado também exemplo de municípios limítrofes que indicam a PBH.”  A percepção 
é de que as outras Redes não estão tendo ações compartilhadas, no sentido de alcançar as 
estratégias para o alcance desta meta, do PME/BH.

EIXO VI PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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yy Outro dificultador apontado é quanto à necessidade da atuação da intersetorialidade nas 
escolas que atendem, regiões limítrofes municipais. Neste caso encontra-se dificuldade de 
diálogo entre os demais setores.

yy Para as estratégias apresentadas para cumprimento desta meta, já definidas no PME/
BH, aprovado pela LEI 10.917/16, foi esclarecido que ainda temos tempo, até 2026, para 
cumprimento das metas previstas. Temos as metas estabelecidas e o objetivo da Conferência 
é analisarmos e avaliarmos se estamos caminhando para que essas metas estejam sendo 
implementadas.

yy A avaliação dos participantes, em relação a REDE PARTICULAR, baseado nos dados apresentados 
é de que tivemos um pequeno avanço, na prática ainda não é perceptível avanços, ainda têm 
dificuldades em lidar com o público da educação especial. A avaliação dos participantes, em 
relação a REDE ESTADUAL, e de que neste momento, o fato de que a maioria dos professores 
sejam designados, gera alta rotatividade e a qualidade dos trabalhos não é garantida, 
especialmente no que diz respeito as estratégias previstas no PME, Meta 4. Falta aumento de 
recursos e investimentos para cumprimento das estratégias previstas. As participantes tiveram 
dificuldade de avaliar os pontos apontados de “Onde queremos chegar, na SEE/MG, por falta 
de conhecimento do funcionamento nesta Rede e não termos representantes desta Rede para 
auxiliar nos esclarecimentos necessários dos dados apontados. Na avaliação dos participantes, 
em relação à Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, observa-se avanços, mas é de 
extrema importância que se garantam e mantenham o que foi conquistado, reconhecendo que 
ainda temos o que avançar, buscando a melhoria contínua. Concluíram que devemos trabalhar 
para alcançarmos o que está previsto no PME/BH, garantindo a inclusão escolar dos estudantes 
com deficiência, com qualidade.

yy Foi dito que tivemos um grande avanço do que foi instituído no início da inserção das pessoas 
com deficiências/transtornos, no Ensino Regular, em relação ao que temos hoje. Vai desde a 
postura educacional até os recursos e apoios oferecidos.

yy O Auxiliar de Apoio ao Educando, na PBH, percebeu muitos avanços. “Antes de entrar nesta 
função não nem fazia ideia que a inclusão existia. Atualmente percebo que várias pessoas 
já têm conhecimento deste de como se dá na prática”. É importante a presença de um 
acompanhante desde a Educação Infantil , pois, cria uma transferência com essa pessoa que 
facilita alguns processos da criança com deficiência, ainda mais quando articula-se com outros 
acompanhamentos que ela tem, quando há diálogo entre os profissionais que trabalham com 
a criança é visível o avanço. Daí a importância de estar articulado também a uma Rede de 
Proteção. Frisa a importância do atendimento dado pelo AEE, da regularidade de sua oferta e 
de sua ampliação. A política de inclusão dá resultados muito significativos.

yy Foi citado pontos a melhorar pois a inclusão/inserção, feita apenas no sentido de matricular 
o estudante e colocá-lo dentro da sala sem ter um trabalho direcionado/adequado para as 
questões, fica sem propósito.

yy Foi apresentado, lido e analisado, os dados da Meta 4. Foi esclarecido que a questão que trata 
no título de “... serviços especializados, públicos ou conveniados” é dentro da área da educação. 
Foi dito que reconhecemos que a participação da Saúde é de extrema importância, mas que 
nesta conferência estaríamos focados nas metas estabelecidas para a Educação, no PME/BH.

yy Foi observado que: as famílias de pessoas com deficiência sentem-se mais confiantes, 
encorajadas a matricularem seus filhos na Rede Municipal de Belo Horizonte, pois estão 
seguras de que as crianças serão cuidadas e receberão o atendimento suporte necessário para 
seu desenvolvimento.

yy Em relação à matrícula, foi  pontuada que ela é compulsória e prioritária nas escolas em BH.
yy Foi avaliado como um avanço o registro do Plano de Atendimento a todos os estudantes da 

escola, pois contribuirá para o monitoramento desta meta e das estratégias. Até então temos 
sido efetivos em garantir a entada, mas precisamos avançar no sentido da aprendizagem, para 
isso é fundamental a articulação intersetorial com serviços e com as faculdades.
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yy Flexibilização da reposição e substituição é apontada como necessidade pelos participantes.

 Î AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
4.1 Está sendo cumprida a estratégia, o SGE é um sistema em permanente atualização.
4.2 Garantida a oferta da Educação Inclusiva e vedada a exclusão escolar. A articulação pedagógica 
apresenta lacunas tais como: formação do professor do ensino regular na área de educação Inclusiva 
, muitas atribuições dos professores do AEE e tempo precário para os diálogos para articulações 
entre família, professores, gestores e monitores, entre outros.
4.3 Está sendo cumprida.
4.4 Está acontecendo, porém ainda é insuficiente.
4.5 A ampliação vem ocorrendo, paulatinamente.
4.6 Não está sendo oferecido. Necessita fortalecer e utilizar os convênios com instituições.
4.7 Está sendo cumprida, devendo ser fortalecida a manutenção, ampliação e monitoramento.
4.8 Ampliar com mais agilidade a promoção da acessibilidade pedagógica e arquitetônica.
4.9 Assegurar e ampliar o atual atendimento do transporte, inclusive responsabilizando o Estado 
pelo cumprimento deste quesito.
4.10 Meta cumprida pelo CAP-DV.
4.11  Meta cumprida, porém necessita maior agilidade na aquisição dos recursos pedagógicos e 
tecnológicos acessíveis.
4.12  Está sendo cumprida, necessitando ampliação .
4.13  Está sendo cumprida, necessitando ampliação .
4.14, 4.15, 4.16, 4.17  Está sendo cumprida.
4.18, 4.19  O acesso é garantido. A permanência tem que ser qualificada.
4.20  Está sendo acompanhado pelo BH na Escola.
4.21  Existem lacunas que tem que ser superadas para que essa meta seja cumprida.
4.22  Ocorre, mas necessita ser ampliada.
4.23  Ocorre, mas necessita ser ampliada com oferecimento de mais vagas.

yOBS.: relatores apontaram que, na coordenação da discussão deste eixo nas pré-conferências 
regionais, não houve representantes de outras instâncias, somente a gestão da Secretaria 
Municipal de Educação.

4.1 Em relação a RME a estratégia 4.1 está contemplada, contudo, faltam os dados da rede federal 
que atende alunos do ensino médio;
4.2 Está contemplada em relação ao ingresso do estudante mas deve melhorar no que diz respeito 
a articulação pedagógica e AEE;
4.3 Está contemplada;
4.4 Há necessidade de implementar na rede particular;
4.5 manter a ampliação das salas e do número dos professores e investir na formação destes;
4.6 A formação continuada para a inclusão não está contemplada;
4.7 Não está contemplada;
4.8 A acessibilidade arquitetônica está em processo, mas a pedagógica precisa melhorar muito;
4.9 A RME está contemplada em relação a estudantes com mobilidade reduzida;
4.10 não está assegurada;
4.11 não está assegurada;
4.12 Está em processo;
4.13 Está em processo;
4.14 Está contemplada;
4.15 Está contemplada;
4.16 Está contemplada;
4.17 Não está contemplada visto que o professor da sala de aula não tem formação para ensinar 
Língua Portuguesa como segunda língua;
4.18 Está contemplada na RME;
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4.19 a 4.21 Estão contempladas;
4.22 Não está contemplada;
4.23 Está contemplada;
4.24 Não está contemplada;
4.25 Está contemplada;
4.26 Não está contemplada;
4.27 Está em processo;
4.28 Precisa ser aperfeiçoado criando estratégias que viabilizem esse envolvimento;
4.29 Está contemplado.
yy Dúvidas:  Esclarecimentos constantes sobre as funções e possibilidades do atendimento 

especializado para estudantes com deficiência.
yy Possibilitar  aos professores trocas de experiencias com o AEE que podem viabilizar 

oportunidades de construção de conhecimento tanto para aluno com deficiência como para os 
demais.  Construção de articulações com a escola para espaços de formação continuada.

yy Sistematizar as formações continuadas, pensando em estratégias para adesão do professor 
das classes regulares, valorizando também suas próprias práticas e troca de experiências 
considerando o contexto de cada instituição. 

yy Dificuldades na ampliação de atendimento especializado devido a fatores como distancia para 
família, alinhamento com a rotina possível da família.

yy Estratégias de interação do AEE com os projetos  pedagógicos da escola, tendo em vista que esta 
possibilidade fortalece a garantia de sistemas educacionais inclusivos.

yy Aprimorar os processos de monitoramento da aprendizagem e registros desta, com modelos de 
intervenções e feedback no atendimento especializado viabilizando olhares e percepções sobre 
o trabalho construído.
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy Além dos três pontos mencionados na Meta 20 “Onde queremos chegar”, avaliou-se que é 
necessário acrescentar os  seguintes itens:

yconstar, em forma de gráfico, os dados que tratam sobre os investimentos na Educação 
Municipal de 2014 a 2018, possibilitando o entendimento da  aplicação dos recursos nos 
diferentes programas. 

ymaior autonomia por parte da gestão escolar  para gerir os recursos financeiros;

yausência de escuta da gestão para que a  utilização dos recursos financeiros sejam aplicados 
em consonância com o contexto  socioeconômico em que a instituição está inserida;

yausência de monitoramento efetivo do contrato e dos serviços prestados pela MGS;

yausência de investimentos que qualifiquem, de forma efetiva, o processo de ensino/
aprendizagem; 

yinsuficiência de  recursos para educação integral, priorizando as crianças que estão 
localizadas em área de vulnerabilidade social.

yy Observa-se que na tabela da Meta 20, não permite a avaliação do percentual que está sendo 
aplicado na Educação.

yy Os dados mostram que a PBH tem aumentado seu investimento em educação, passando dos 
25,78% em 2016 para 27,12% em 2018, na contramão das demais esferas governamentais.

yy Em relação à transparência dos recursos aplicados, é preciso melhorar a divulgação das receitas 
e despesas a fim de facilitar o acesso, tornando-o  mais claro e possível de entendimento à toda 
população.

yy A política de centralização das aquisições dos bens e serviços, para as escolas municipais, pode 
gerar uma economia visto que a fatura, em maior escala, via registro de preços, possibilita uma 
melhor negociação dos valores. No entanto é preciso flexibilidade para que os caixas escolares 
possam adquirir os bens e serviços sempre que houver necessidade urgente, para que o serviço 
prestado não seja comprometido. Também é preciso intensificar a verificação da qualidade dos 
itens e serviços adquiridos, garantindo que o menor preço não prejudique a qualidade.

yy Propor a criação de instrumentos de controle de estoque e cálculo de gastos dos materiais 
de consumo, evitando desperdício ou investimento desnecessário, otimizando a utilização dos 
recursos. 

yy Buscar outras fontes de financiamento da educação em  áreas como a assistência social, saúde, 
esporte, lazer entre outros, uma vez que a educação tem esse caráter social nos dias atuais. 

yy O cumprimento da Meta 20, no que tange à eficácia,  eficiência e efetividade, não condiz com  a 
realidade no que se refere ao atendimento do berçário de tempo integral na Educação Infantil e 
a redução das turmas de tempo integral, além da fusão de turmas.

yy É importante que a Secretaria Municipal de Educação de BH informe os dados referentes 
ao investimento aplicado nos diferentes  níveis de ensino, bem como os investimentos nos 
programas, por regional. Que se tenha um retrato do que foi aplicado também em relação a 
2018 via caixas escolares e a projeção para 2019.

EIXO VII FINANCIAMENTO
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yy Regionalizar a prestação de contas por meio de audiências públicas de modo a facilitar o acesso 
a estas informações.

yy Uma das dificuldades para implementação da estratégia 20.8 é a falta de professores. Portanto, 
é necessária a realização de concurso público para atender a essa carência.

yy Mais verbas para a educação pública municipal, investimento imediato de, pelo menos, 30% dos 
impostos e transferências de recursos por parte da PBH.

yy Fim das Parcerias-Público-Privadas, pois representam transferências de recursos públicos para 
a iniciativa privada.

yy Não perder os atuais monitores de informática.

yy No momento o investimento nacional em educação gira em torno de 6% do Produto Interno 
Bruto.

yy Considerações quanto a recursos específicos, como obras, acessibilidade, aquisição de materiais 
de uso permanente:

•	 os recursos atrasados do FUNDEB de 2018 serão pagos em trinta parcelas a partir de abril 
de 2020;

•	 discussão a respeito da proibição de comercialização de produtos dentro das escolas como 
por exemplo nas festas juninas; 

•	 foi esclarecido que os novos estatutos sociais das caixas escolares proíbem a comercialização;

•	 o município deve articular e atuar no sentido de pressionar o Governo Federal para 
renovação da vigência do FUNDEB e dos seus critérios de distribuição dos recursos;

yy Considerações a respeito da importância de criação de mecanismos legais e incentivos para 
a participação da iniciativa privada, jurídica e física, como financiadores de ações dentro das 
escolas.

•	 sobre os dados apresentados no caderno de Avaliação do Plano Municipal, não constam 
informações da rede estadual e particular, com relação à meta 20. Essas informações são 
necessárias para análise do cumprimento da meta de forma mais ampla;

•	 no atual cenário nacional de redução do Produto Interno Bruto (PIB) e perda dos recursos 
do Pré-sal, é necessário ampliar o esforço nacional de elevação dos investimentos na 
educação, na perspectiva de que os recursos  empregados na educação não são gastos ou 
despesas, mas investimentos. Há necessidade de não-desvinculação na esfera nacional dos 
recursos para educação, mantendo o atual percentual destinado à educação por cada ente 
da federação. Contraposição a PEC 95/2016;

•	 a falta de definição do valor do indicador Custo Aluno Qualidade, por segmento, é uma 
dificuldade que interfere na avaliação do eixo, considerando que o acesso não está 
universalizado e que a qualidade precisa melhorar para todos os segmentos e esferas;

•	 existe o  desafio de criar instrumentos de gestão para acompanhar o impacto do uso dos 
recursos na qualidade da educação, especialmente para a esfera pública;

•	 aponta-se a necessidade de ampliar a gestão financeira sobre o recurso direto administrado 
pela  escola pública, como o PDDE (Programa de Dinheiro Direto na Escola);

•	 é necessário aprimorar as estratégias de participação dos usuários/ envolvidos na elaboração 
e implementação de processos licitatórios, na perspectiva de possibilitar que tais recursos 
sejam utilizados de forma otimizada, sem desperdícios e com qualidade, considerando as 
demandas específicas de cada segmento e instituição;

•	 nas escolas municipais de Belo Horizonte, mesmo com a centralização da contratação de 
funcionários de atividades meio por uma empresa contratante, a direção escolar continua 
fazendo a mediação de situações trabalhistas entre o funcionário da escola e a empresa 
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contratante. Isso impacta a rotina de trabalho da direção escolar de forma negativa, com 
relação à gestão de pessoas, o clima escolar;

yy Impressão e questionamentos do grupo: ( 12 participantes)

•	 o grupo questionou o percentual aplicado à educação apresentado. De acordo com a LDB 
o percentual é de 25% destinado a educação, referente ao bruto arrecadado. “O Prefeito 
maquia as contas públicas que consiste no descumprimento da LDB. Este consiste em fazer 
uma subtração da receita total municipal para pagamento de outras dívidas e só depois 
aplicar na educação os recursos restantes.” 

•	 foi explicado que a Lei Orgânica foi alterada em 2012 e que em 27/06/2014 foi considerada 
procedente pelo Supremo;

•	 existiu uma realocação de recursos das despesas em decorrência da não realização da 
receita;

•	 foi discutida a centralização das compras da forma como acontece atualmente. Foi 
esclarecido que o maior ganho foi a liberação dos Diretores para atuar na atividade fim da 
escola: investir no Pedagógico;

•	 a participação da comunidade escolar foi apontada como um elemento de suma importância 
para o acompanhamento da gestão. Apontou-se a necessidade de se investir nos 
instrumentos participativos, tais como: Colegiado, Assembleias, Associação Comunitária, 
Grêmio estudantil, entre outros;

•	 o grupo achou preocupante os valores do contrato da MGS. Sugestão: abertura de concurso 
público para os postos de trabalho dos contratos terceirizados;

•	 emenda Constitucional 95/2016: o grupo registra a necessidade da revogação da emenda e 
propõe que o Fórum faça uma nota de repúdio e envie ao Congresso e ao Poder Executivo;

•	 o grupo referenda a proposta: obtenção de fontes adicionais de recursos para a Educação.

yy Formação dos professores/ outros profissionais eleitos tesoureiros.

yy Financiamento da educação pública municipal – documento do Sind-rede.

yy Pagamento do piso salarial nacional do magistério na jornada de 22h30min.

yy Construção de um planejamento por parte da PBH para que no período de 10 anos 100% do 
atendimento oferecido pela PBH sejam em instituições públicas e estatais.

yy Financiamento que atenda às demandas de uma escola de qualidade, com infraestrutura e 
materialidade adequada, com a implantação das TIC.

yy Descentralização das verbas destinadas a manutenção e reposição de materiais de consumo das 
escolas municipais de BH.

yy Incorporar, como reivindicação do CME de BH a exigência do investimento de 10% do PIB, 
exclusivamente, na educação pública.

yy Os dados informados no caderno estão desatualizados, porém foram informados verbalmente.

yy Os valores “per capta” investido por aluno, estão em conformidade com a previsão com a “per 
capta” prevista , ainda informal, do modelo nacional do custo aluno qualidade.

yy Discussão sobre os riscos a curto e longo prazo, dos repasses atuais e da manutenção do 
FUNDEB, a partir de 2020.

yy Necessidade de demonstração/transparência, da composição do custo/aluno e os demais 
componentes do investimento da educaçãon

yy Promover maior visibilidade dos dados, facilitando a forma de apresentação no Portal da 
Transparência da PBH.
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yy Demonstrativo de quais são as políticas e gastos com alunos de inclusão, inclusive alunos com 
superdotação.

yy OBS.: É necessário viabilizar a participação da população nos espaços de discussão da política 
educacional, por meio de divulgação de locais, datas e horários e da disponibilização de 
transporte e/ou vale social aos interessados.



124

 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy A meta de Avaliação para o primeiro ciclo (anos iniciais do ensino fundamental) é alcançada 
sendo , inclusive, ultrapassada. Já no ensino médio a meta foi alcançada em 2013 e nos 
subsequentes a meta não foi alcançada.

yy Na RME criou-se o Grupo de Trabalho – GT sobre a avaliação com o objetivo de problematizar 
os processos avaliativos que permitam a melhoria da aprendizagem e da taxa de aprovação.

yy Problemas relativos ao terceiro ciclo (anos finais do ensino fundamental): formação do professor, 
apoio a esse professor, tecnologia (equipamento), concepção do que é avaliação, pensar em 
uma maneira de melhorar o ensino para que assim possamos alcançar as metas estabelecidas.

yy Foi apontado que o trabalho da direção envolve muitos afazeres burocráticos e fica difícil o 
acompanhamento do processo pedagógico. Contudo a criação do cargo de coordenador geral 
foi um ganho para as escolas. 

yy Um problema relevante e que impacta os índices de avaliação é o número excessivo de faltas 
dos alunos.

yy Outro problema é a estrutura familiar presente no contexto educativo.

yy Foram discutidos os resultados obtidos nas seguintes avaliações realizadas em âmbito estadual 
e federal: SAEB segundo, quinto e nono ano (avaliação matemática e língua portuguesa) – antiga 
ANA e Prova Brasil; SIMAVE segundo, quinto e nono ano (avaliação Estadual Língua português e 
matemática) – PROALFA e PROEB.

yy Projetos previstos para o ano de 2019 com o objetivo de melhorar os índices de alfabetização: 
Mais Alfabetização, Saber Mais e Mutirão da Alfabetização.

QUESTIONAMENTOS

1) Os estudantes levam a sério a avaliação? Segundo a experiência da participante, os estudantes 
não têm consciência da importância da avaliação externa. Considera importante o trabalho de 
conscientização dos estudantes.

2) Qual o envolvimento da família em relação ao processo avaliativo e seus resultados? 

3) Existe algum trabalho por parte das escolas sobre as avaliações externas com os segmentos da 
comunidade escolar?

EIXO VIII AVALIAÇÃO EXTERNA



125

yy A meta 12 não foi cumprida em nível nacional, porém a UFMG e a UEMG têm estratégias em 
andamento para o seu cumprimento.

yy CUMPRIDAS:

•	 participação das universidades públicas no alcance da meta;

•	 desde 2011 a UFMG realiza a ocupação das vagas pelo ENEM;

•	 a ocupação das vagas na UEMG pelo ENEM terá início em 2019;

•	 oferta de cursos para atender populações indígenas, campesinas, quilombolas, ribeirinhas 
e etc. 

yy Assegurar o término da escolaridade na idade certa e prover meios de oferta  para EJA.

yy Ampliar número de vagas nas universidades públicas.

yy Melhorar as políticas de permanência.

yy Ampliar o custo-aluno.

yy Com o REUNI (2008), na UFMG, e com a estadualização de fundações na UEMG, houve uma 
ampliação significativa das vagas ofertadas na Educação Superior pública. Esta ampliação 
impacta positivamente na oferta de vagas até hoje. A TBM para Minas Gerais se manteve estável 
entre  2016 e 2018 e, possivelmente, o mesmo tenha acontecido para o município de Belo 
Horizonte. 

yy Na UFMG 50% de suas vagas são destinadas à políticas de cotas. Além disso, são desenvolvidas 
linhas de financiamento estudantil especificamente direcionadas para estudantes egressos da 
escola pública, afrodescendentes, quilombolas e indígenas, de estudantes com necessidades 
especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e ou superdotação. Há 
uma linha de financiamento de projetos acadêmicos protagonizados por estudantes voltados 
diretamente para ações afirmativas, busca ativa e acompanhamento de estudantes em risco 
de evasão, incidindo diretamente sobre estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família. 
Quanto às condições de acessibilidade nos processos seletivos para o ensino básico, fundamental 
e técnico, superior e pós-graduação, a Instituição oferece reserva de vagas para pessoas com 
deficiência em conformidade com a legislação.

yy Na UEMG, até 2019, no que tange à acessibilidade, 45% de suas vagas são reservadas para 
o Programa de Seleção Sócio Econômica (PROCAN), que compreende a isenção da taxa de 
inscrição do vestibular para afrodescendentes, egressos de escola pública, pessoas com 
deficiência e indígenas. Há, também, o Programa Institucional de Iniciação Cientifica (PIBIC) 
que contribui para a  formação de estudantes e construção de conhecimento cientifico. Desde 
2010, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), existente na Universidade, procura desenvolver 
ações juntos aos estudantes para atendimento de demandas e orientações especificas. A partir 
de 2019, a UEMG passa a oferecer o Programa Estadual de Assistência Estudantil (PEAES), a 
fim de atender estudantes com menor poder aquisitivo, buscando garantir sua permanência 
na Universidade. Este Programa compreende assistência à moradia, alimentação, transporte, 
auxílio creche e auxílio pedagógico.

yy O SiSU está contemplado em 100% das vagas nas duas Universidade (exceção dos cursos 
com provas específicas). A UEMG, até 2019, reservava 50% de suas vagas para o SiSU. Ambas 

EIXO IX EDUCAÇÃO SUPERIOR
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possuem politica de apoio aos estágios obrigatório e não obrigatório por setores específicos. Na 
parceria entre a Educação Básica (estadual e municipal) e a Universidade, as Instituições têm 
politicas que promovem o fortalecimento do diálogo.

yy As Instituições possuem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o 
Programa de Residência Pedagógica, iniciado em 2018. Juntas, as Instituições totalizam a oferta 
63 cursos de licenciatura (entre presenciais e EaD) e, desde 2018, têm trabalhado no sentido 
de institucionalizar uma politica de formação de professores. Possuem ações de extensão que 
fortalecem o diálogo com a Educação Básica e a Profissional. Além disso, as ações extensionistas, 
desenvolvidas pelas Pró-Reitorias de Extensão (PROEX), promovem a interlocução com 
comunidades de áreas periféricas nos contextos urbano e rural.

yy A UFMG possui institucionalizadas as mobilidades nacional e internacional aos alunos de 
graduação e pós graduação. A UEMG está em processo de institucionalização.

yy UEMG/UFMG – encaminharam assertivamente o aumento das vagas = SISU.

yy Permanência: não há caminho.

yy Cursos como Medicina e Direito continuam para classes mais favorecidas.

yy Curso Humanas – ampliado para indígenas/LGBT.

yy Entrou na faculdade? Como está a permanência? Que educação queremos?

yy Que tipo de curso de Medicina queremos?

yy SUS – LGBTS: na perspectiva da prevenção, da saúde para população, não ganha recurso.

yy Saber quantos alunos entram e quantos saem formados. Por quê? Alunos formados? Estão 
trabalhando no que foi formado? Necessita-se de dados mais detalhados.

yy Devido a ausência do coordenador do eixo 9 (Educação Superior), a discussão foi realizada com 
a participação de membros do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte 
que disponibilizaram alguns dados para discussão. 

yy Os gráficos apresentados para a meta 12 não indicam qualquer elevação da taxa bruta ou líquida 
de matrícula na educação superior entre 2016 e 2018 no Estado de Minas Gerais. No entanto, 
os gráficos não são suficientes para que haja uma discussão mais profunda, visto que seria 
necessário avaliar as vagas ociosas no decorrer dos cursos, devido a desistências, entre outros 
dados. Assim, tais dados permitiriam avaliar e criar estratégias para solucionar o problema de 
vagas ociosas. A criação de novas vagas será possível apenas com a ampliação do espaço físico, 
com a contratação de profissionais docentes e com a disponibilidade de mais cursos em outros 
turnos.

yy A UFMG disponibiliza mais de 6.000 vagas para os seus cursos de graduação e houve  uma  
expansão significativa  a partir da adesão ao programa de Apoio ao plano de restruturação e 
expansão das Universidades Federais – REUNI – cuja execução teve início em 2008. Em 2014 a 
universidade aderiu ao sistema de seleção unificada – SISU – passando a adotar a nota do ENEM 
como único critério de seleção para a maior parte dos seus cursos. 

yy Por meio da Pró-Reitoria de Extensão, a UFMG desenvolve política que tem como meta 
prioritária fortalecer o diálogo com a Educação Básica e Profissional. Das 3.393 ações de 
extensão ativas em junho de 2019, 718 têm como área principal a educação e 654 ações nas 
áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, meio ambiente, saúde tecnologia, produção e 
trabalho, têm a educação como área afim. A UFMG desenvolve, desde 2013, política de formação 
inicial e continuada de professores. São também realizadas feiras de ciência junto a jovens do 
Ensino Médio e Fundamental. Possui convênios com a Secretaria Municipal de Educação de Belo 
Horizonte, Montes Claros e outros municípios de Minas Gerais e com a Secretaria de Educação 
do Estado de Minas Gerais. Quanto a interação e diálogo com comunidades de áreas periféricas, 
no contexto urbano e rural, 3.393 ações de extensão, ativas em junho de 2019, atuam na linha 
do desenvolvimento rural e questões agrarias, 104 na linha de grupos sociais vulneráveis e 48 
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na linha de alfabetização, leitura e escrita.

yy A instituição conta com 17 cursos de licenciatura, atuação consolidada no Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) e desde 2018 tem docentes e estudantes participando 
do programa residência pedagógica. Em parceira com SEE -MG e a SMED desenvolve programas, 
projetos e cursos destinados à formação de professores. Em 2018, foi instituída a comissão 
responsável pela elaboração de indicadores para a política de formação de professores da 
UFMG – CONFIC – que conta com representantes das Pro-Reitorias de Graduação, Extensão e 
Pós Graduação, docentes da UFMG envolvidos com os cursos de licenciatura e com a formação 
de professores e representantes das Redes Municipal e Estadual de Educação.

yy A UFMG desenvolve linhas de financiamento estudantil direcionadas para estudantes egressos 
da escola pública, afrodescendentes, quilombolas, indígenas, e estudantes com necessidades 
especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A 
política de assistência estudantil  utiliza critérios de análise socioeconômica que considera estas 
especificidades. Há linha de financiamento de projetos acadêmicos voltados diretamente para 
ações afirmativas.

yy Em relação aos estágios profissionais a UFMG conta com uma diretoria de mobilidade estágios 
e bolsas, responsável pela coordenação e execução da política  de estágios para a graduação.

yy A UFMG tem uma política consolidada para a ocupação de vagas remanescentes. A maior parte 
dessas vagas é oferecida, por meio de editais, para candidatos, a transferência e obtenção de 
novo título.

yy Atualmente a UFMG proporciona a mobilidade internacional de cerca de 120 estudantes de 
doutorado por ano, por meio do programa de bolsas de doutorado sanduíche, financiado pela 
CAPES.

yy Existe na instituição políticas de inclusão e de ocupação de vagas não ocupadas. Estão presentes 
programas diversificados de formação profissional, estágios e de formação de professores da 
Educação Básica. As atividades de extensão ampliam a formação de profissionais de acordo 
com a realidade social e demandas da comunidade.  Na pós graduação há um incentivo para 
mobilidade internacional.

yy No que tange a elevação da taxa bruta de matrícula na graduação e taxa líquida de escolarização 
(Meta 12) não houve mudança entre 2016 e 2018 para o Estado de Minas Gerias. Não há dados 
específicos de Belo Horizonte.

yy A meta 13 está parcialmente cumprida. Preocupa o fato de que tivemos uma redução em torno 
de 6% tanto no mestrado quanto no doutorado de 2016 a 2018.

yy Um dado alarmante é revelado no fato de que as instituições privadas não alcançaram o 
cumprimento da meta e ainda estão com percentual abaixo da meta.

yy As instituições públicas de ensino superior superaram as metas estabelecidas, porém estão 
ameaçadas pelos constantes cortes nas bolsas de fomento a partir de 2015.

yy A pós-graduação latu sensu e strictu sensu em Minas Gerais tem caminhado com aumento 
significativo de cursos oferecidos pelas instituições públicas.

yy Reafirmamos a necessidade premanente de investimentos nesse segmento e de incentivo aos 
profissionais para que invistam em suas carreiras. 

yy A maioria dos docentes da UFMG e UEMG possui doutorado. Na UFMG, existe atualmente o 
incentivo de internacionalização por meio de estágios pós-doutorais para o corpo docente.

yy Está em andamento na UEMG um concurso público para efetivação de, aproximadamente, 700 
docentes o que ampliará o percentual de docentes atuantes na educação superior.

yy Incentivo a formação continuada do professor no âmbito do mestrado  profissional 

yy  De acordo com os dados, está diminuindo a porcentagem de docentes com mestrado e 
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doutorado a partir de 2016. Este fato ocorre por : 

•	 aumento do número de aposentadorias;

•	 corte de verbas da educação geral;

•	 ausência de incentivo das redes de educação em uma política que não permite liberação da 
carga horária dos professores para fazer cursos de pós graduação.

yy Propostas para aproximar da meta 13:   

•	 estabelecer parcerias com instituições que oferecem cursos de pós graduação LATU SENSU, 
no estilo LASEB e Mestrado Profissional;

•	 as dissertações do Mestrado Profissional devem ser voltados para a realidade da realidade 
da educação básica;

•	 ampliar oferta de programas de Scricto Sensu e Mestrado Profissional no horário noturno  - 
META 14;

•	 criar condições de liberação de um ou dois dias para formação do professor objetivando 
atingir a meta 13;

•	 manter as parcerias com a IES no caso de programas PIBID e Residência Pedagógica;

•	 corte de verbas UEMG/UFMG aponta para diminuição da qualidade de educação;

•	 categorizar a qualidade social;

•	 adequar as pesquisas dos mestrandos e doutorados para a sua prática.

yy Os gráficos apresentados na meta 13 indicam uma redução percentual no número de docentes 
mestres e doutores de uma maneira geral. Todavia, a fonte específica dessa redução não pode 
ser avaliada apenas com esses dados, uma vez que não foram discriminadas as diferentes esferas 
da educação superior: federal, estadual e privada. É possível que esta redução esteja ligada a 
alguma dessas esferas, o que interfere com o dado principal.

yy O corpo docente da UFMG é constituído em sua maioria de doutores e ocorre atualmente o 
incentivo de internacionalização por meio de estágios pós doutorais. O curso de Pedagogia 
da UFMG atende às DCN e contempla disciplinas obrigatórias, optativas e outros formatos de 
atividades acadêmicas. Atualmente a UFMG não oferece nenhum curso noturno de mestrado 
e doutorado.

yy Os dados apontam para a redução do percentual de docentes com mestrado ou doutorado 
na Educação Superior e percentual de docentes com doutorado na Educação Superior. Não há 
dados disponíveis para Belo Horizonte.

yy A meta 14 está parcialmente cumprida. Preocupa o fato de que tivemos uma redução em torno 
de 22% no número de professores mestres e  42% no número de professores doutores de 2016 
a 2018.

yy Em nível nacional a meta está parcialmente cumprida e revela que se permanecer o fomento da 
pós-graduação, ela poderá ser cumprida na sua integralidade até 2024.

yy Como há um decréscimo significativo na meta projetada, é importante ressaltar a necessidade 
de investimentos urgentes uma vez que das metas do ensino superior a 14 é a que está mais 
distante de ser alcançada. 

yy As instituições, UEMG e UFMG, vêm ampliando o número de vaga em seus cursos de pós-
graduação, assim como o número de cursos oferecidos. Na UFMG, de 2000 a 2017, o número 
de matrículas em cursos de doutorado cresceu de 1.241 para 4.806. Na UEMG também houve 
crescimento no quantitativo de cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos. Hoje são 2 
doutorados, 7 mestrados e 26 especializações. 

yy As instituições atuam constantemente junto as agências de fomento para ampliar a oferta do 
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financiamento da pós-graduação stricto sensu. Na UFMG o número de bolsas de mestrado tem 
se mantido em torno de 1.800 nos últimos anos e o numero de bolsa de doutorado passou de 
1.768 em 2014 para 2.296 em 2018. Na instituição, a mobilidade internacional atinge cerca 
de 120 estudantes de doutorado por ano. A UEMG tem dispendido esforços no sentido de 
consolidar a sua participação em Programas e parcerias.

yy Na UFMG, os editais regulares de seleção para mestrado e doutorado oferecem, obrigatoriamente, 
o mínimo de 20% e máximo de 50% de vagas para estudantes negros. Editais suplementares 
oferecem no mínimo 1 vaga para estudantes indígenas e 1 para estudantes com deficiência. Em 
2018, foi instituída a política linguística da UFMG, garantindo o acesso democrático ao ensino 
de línguas.

yy As instituições têm ampliado a oferta de cursos de Mestrado e Doutorado no interior do Estado 
de MG como: Montes Claros e Passos (UFMG e UEMG). No que tange aos avanços com foco 
em inovação e tecnologia, a UFMG oferece 1 Doutorado, 1 Mestrado e 1 Mestrado profissional.

yy No que compreende a EaD na pós-graduação, a UFMG participa de projetos de Mestrados 
Profissionais e rede, apoiados pela CAPES. Estes Mestrados são PROFBIO, Mestrado Profissional 
em Ensino de Biologia, PROFLetras, PROFArtes e PROFEducação Física.

yy Doutorado/Mestrado: PUC.

yy Precisa de dados para qualificar melhor a análise.

yy Na instituição do setor privado: Newton Paiva: Mestrado

yy UFMG – Mestrado Profissional inicial 50 e aumentou 80.

yy O corte das verbas ameaça o cumprimento da meta.

yy Setor privado: dificulta o cumprimento da meta, pois fica muito caro.

yy Pesquisa fica na Federal.

yy Federal banca as pesquisas via professor.

yy A UFMG vem ampliando o número de vagas em seus cursos de pós-graduação, assim como o 
número de cursos oferecidos. De 2000 a 2017 o número de matrículas em cursos de doutorado 
cresceu de 1.241 para 4.806. O número de bolsas de mestrado tem se mantido em torno de 
1800 e de doutorado passou de 1.768 em 2014 para 2.296 em 2018.

yy Os dados demonstram claramente uma redução no número de títulos de mestres e doutores 
formados nos anos de 2016 e 2018. A redução do número de títulos de doutores concedidos em 
2018 em Minas Gerais foi de 43%, uma diminuição muito significativa, o que influencia em vários 
fatores, tais como: diminuição da disponibilidade de cursos, fechamento de cursos; isso indica 
o contrário do que a meta almeja. Faz-se necessário o detalhamento dos dados aqui avaliados, 
tais como: discriminação das instituições que oferecem esses cursos, discriminação das regiões 
e das áreas de conhecimento. Isso permitirá que tenhamos conclusões mais específicas e 
também o direcionamento das estratégias para corrigir as falhas encontradas.

yy Atualmente a UFMG proporciona a mobilidade internacional de cerca de 120 estudantes de 
doutorado por ano, por meio do programa de bolsas de doutorado sanduíche, financiado pela 
CAPES.

yy Atualmente todos os editais regulares de seleção para o mestrado e doutorado oferecem 
obrigatoriamente o mínimo de vinte por cento e máximo de cinquenta por cento de vagas para 
estudantes negros. Também são ofertadas vagas para estudantes indígenas e com deficiência. 
Houve ampliação nos cursos de mestrado e doutorado no Campus de Montes Claros. Há um 
doutorado acadêmico, um mestrado acadêmico e um mestrado profissional em inovação 
tecnológica. A UFMG captou recursos junto ao CNPQ para 8 bolsas de doutorado acadêmico em 
inovação. A instituição participa de mestrados profissionais em rede, apoiados pelas CAPES, e 
realiza atividades utilizando recursos e tecnologias de Educação a distância. 
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yy Em relação a Pós-Graduação há aumento de vagas no doutorado, política de internacionalização, 
de ações afirmativas, inovação e educação a distância.

yy Os dados mostram, entre 2016 e 2018, uma redução em Minas Gerais do número de títulos de 
mestrado e de doutorado. Não há dados disponíveis para Belo Horizonte.
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yy O município de Belo Horizonte atendeu a meta no que se refere ao número de escolas e estudantes 
atendidos na educação integral. Ela não só foi alcançada, como conseguiu atender mais que o dobro 
do que havia sido proposto inicialmente. 

yy Incluir no plano de obras das escolas, construção de salas e espaços para educação integral. O 
município de Belo Horizonte precisa qualificar e ampliar o número de espaços para as  oficinas do 
Programa Escola Integrada.

yy A adequação dos espaços é importante, mas a utilização do espaço dentro da escola dificultou a 
integração com o território. O desafio é aproximar os Programas de Educação Integral sem perder 
as relações com o território. A apropriação dos espaços culturais do território é fundamental para 
a comunidade escolar. É preciso dar condições para os coordenadores dos Programas de Educação 
Integral fazerem a articulação com esses espaços.

yy Avalia-se a necessidade da implantação das hortas escolares nas escolas que ainda não as possuem, 
afim de estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

yy Os espaços escolares das escolas municipais não estão em 100% adequados para o atendimento do 
Programa Escola Integrada, conforme consta no Caderno da IX Conferência. Parte das escolas não 
estão com espaços adequados.  

yy Na Meta 06 , foi declarada no referido documento, a adequação de 100% das escolas municipais 
para ampliação e/ou qualificação do atendimento , o que não correspondente a realidade .Muitos 
projetos foram desenvolvidos( projetos arquitetônicos e de engenharia e orçamentos; aguardando 
autorização da administração central para as referidas execuções).

yy Atendimento da demanda em lista de espera.  Existe uma lista de espera que ainda precisa ser 
atendida

yy Com relação a lista de espera para o Programa Escola Integrada é necessário estabelecer parcerias 
com instituições e espaços diversos, públicos e privados. Se esgotadas essas possibilidades, é preciso 
investimento financeiro para garantir o atendimento efetivo da demanda.

yy Foi relatado  que há listas de espera para o atendimento no PEI , com grande número de estudantes e 
só pode ser inserido um estudante, se outro sair. O ideal é que o número de estudantes matriculados 
na Escola tivessem a garantia de vagas para atendimento no Programa Escola Integrada.

yy Aumentar o número de monitores para atender agrupamentos menores de estudantes do Programa 
Escola Integrada.

yy Melhorar a qualificação e o salário dos profissionais do Programa Escola Integrada.

yy Importância de se valorizar o profissional que atua no PEI, tanto em sua formação quanto na questão 
salarial, já que a responsabilidade deste profissional é bem grande, conforme relatos.

yy Proposta de que o Monitor do PEI tenha uma valorização salarial de acordo com sua formação 
acadêmica.

yy Os casos de notório saber também precisam ser considerados e valorizados. 

yy Dentro das estratégias, o município oferece formação para os monitores e oficineiros para que esses 
permaneçam atualizados e melhorem o desempenho profissional. 

yy É necessária a valorização dos profissionais envolvidos (oficineiros, coordenadores comunitários e 
professores comunitários) para a qualificação do atendimento aos participantes.

yy Melhorar o ressarcimento financeiro dos profissionais do Programa Escola Aberta.

EIXO X EDUCAÇÃO INTEGRAL
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yy Oferecer alimentação para os participantes do Programa Escola Aberta.

yy Estabelecer um espaço adequado para que os oficineiros do Programa Escola Aberta possam se 
alimentar.

yy Estabelecer diálogo entre a gestão municipal e da escola, com o objetivo de qualificar os programas 
de educação integral.

yy Ampliar o atendimento integral nas EMEIs.

yy Promover oficinas no Programa Escola Aberta com a finalidade de gerar renda aos participantes, 
com ressarcimento diferenciado aos formadores.

yy Ampliar as parcerias com espaços de lazer, clubes e comércios locais.

yy Planejar a construção de polos de educação integral regionalizados.

yy Viabilizar a utilização de espaços públicos municipais pelos programas de educação integral.

yy Há falhas na  comunicação entre escola e comunidade. É necessário melhorá-la para que a escola 
consiga explicar o papel da escola integrada, ajudando no entendimento de que a educação integral 
é um direito do aluno e que as atividades lúdicas proporcionadas pela escola são de extrema 
importância para o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes. 

yy Promover junto a comunidade escolar e SMED a legitimação da Educação Integral por meio da 
inserção do Projeto Político Pedagógico das escolas.

yy Avalia-se que é importante que o gestor unifique os setores ensino regular e educação integral. 

yy Percebe-se que o levantamento de alunos que entram e saem do Programa Escola Integrada não é 
atualizado anualmente.  Está atualização é necessária para facilitar a inclusão de estudantes que se 
encontram na fila de espera. 

yy Avalia-se que a escola ainda não conseguiu incluir no PPP a atividades desenvolvidas no Programa 
Escola Integrada. 

yy Avalia-se que todos os estudantes devem ser incluídos nos projetos de excursão da escola, tanto os 
que participam dos programas de Educação integral, quantos os que não participam. 

yy O estado não consegue atingir a meta, uma vez que, um dos dados levantados é o atendimento de 
8,65% do ensino básico. 

yy Avalia-se, no estado, o atendimento dos alunos, principalmente, dos jovens menos favorecidos. A 
avaliação é de que, a oferta de curso técnico e profissional seria mais atrativa para os estudantes do 
ensino médio, uma vez que, nesse momento da vida, a carreira profissional é o objetivo.

yy Garantia de auxiliar de apoio ao educando para os estudantes com deficiência na escola integrada.

yy Desvalorização dos saberes não escolares.

yy Redução da verba investida nos programas.

yy Avaliação positiva: PEI na EJA.

yy Funcionamento do PEA durante a semana a noite.  Importância do Programa Escola Aberta (PEA) , 
ao trazer todos da comunidade para as escolas. Há a necessidade de muito diálogo para não haver 
depredações; diálogos com a comunidade para atendimento a todos. Há que se ter tato para saber 
lidar com as diversas situações. È importante a inserção de toda a comunidade no Programa Escola 
Aberta(PEA), fazendo acordos possíveis para que haja um verdadeiro pertencimento da comunidade 
junto ao espaço escolar.

yy A gestão desses programas depende de estrutura financeira e de pessoal.

yy A redução do número de Fóruns e Festivais da Educação Integral, assim como dos encontros de 
professores coordenadores PEI e PEA enfraqueceu a articulação entre os projetos e programas 
escolares e a visibilidade das ações para a cidade.
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yy Para inserir efetivamente a Educação Integral nos Projetos Políticos Pedagógicos das instituições 
escolares é necessário o suporte da Secretaria Municipal de Educação (mais encontros de gestores 
escolares e coordenadores dos programas com a gestão). 

yy É urgente a sensibilização do corpo docente e dos gestores (SMED, DIRE’s e escolas) sobre a 
diversidade de saberes e a concepção dos estudantes em sua integralidade.

yy A articulação do Programa Escola Aberta com as outras ações da escola é fundamental, mas há 
uma dificuldade para incentivar o professor a ser professor comunitário. O funcionamento da Escola 
Aberta durante a semana, a noite, tem sido muito positivo, pois tem aproximado mais a comunidade 
da escola. Foi discutida a importância do diálogo para a efetiva gestão democrática dos Programas.

yy Quanto ao Programa Escola Integrada (PEI) foi discutido que não deve se ater só ao lazer, mas há 
necessidade de atividades planejadas e com rotinas.

yy Apontada corte de verbas da SEE MG para Programas de Educação Integral e embora se verifique 
que aos poucos, haja uma retomada do atendimento encontra-se bem abaixo do número anterior. 
Insuficiência de materiais para os estudantes, sendo a merenda de baixa qualidade.

yy As experiências relatadas pelos trabalhadores da Rede Municipal demonstram que nessas escolas há 
um acolhimento diferenciado que perpassa pelas questões pedagógicas.

yy Ao verificarmos a nossa meta, houve a percepção de que ela está cumprida, mas ainda há coisas a 
se fazer no PEI.

yy No PEA também há propostas de nova organização.

yy Manter a integralidade do atendimento das crianças do recorte etário de zero a cinco anos e garantir 
a universalização de atendimento de quatro e cinco.

yy É necessário um fortalecimento do Projeto de Educação Integral, no Sistema Estadual de Ensino, 
tendo em vista que a diminuição da oferta de vagas no Estado impactam no indicador do percentual 
de alunos da Educação Básica Pública em tempo integral.

yy É preciso criar estratégias para estimular a adesão e permanência dos alunos do terceiro ciclo nas 
escolas.

yy Criar estratégias de comunicação entre gestores de escolas e comunidade escolar, a fim de publicizar 
todos os informes relevantes a educação em tempo integral.

yy Buscar aporte em metodologias alternativas como o Projeto Floração.

yy Estabelecer parcerias de instituições que promovam formações técnicas para os alunos do terceiro 
ciclo a partir de 14 anos.

yy Viabilizar a melhoria dos recursos tecnológicos das escolas no que se refere ao acesso a internet 
(aumento da velocidade e atualização dos equipamentos).

yy Construir espaços coletivos regionalizados para o atendimento específico das demandas da Educação 
Integral (Point).

yy Discutir e construir indicadores de qualidade e avaliação na Educação Integral.

yy Percebe-se pelos dados quantitativos dos gráficos apresentados no “Caderno do Plano de Avaliação 
Municipal” deste evento, que o Estado não cumpre a  meta legal de seu  alunado inserido na 
Educação Integral – Declara 8,65%  de estudantes atendidos (transgredindo claramente a Lei  13.005 
de junho de 2014,do PNE). É clara a responsabilização de atendimento deixada a cargo municipal , 
da Educação  Integral .

yy A Escola Aberta e a Escola Integrada, são projetos de importância ímpar para a comunidade (tanto 
do ponto de vista social quanto pedagógico).

yy Toda a demanda de participação na Educação Integral deve ser prontamente atendida.

yy Todo aluno de inclusão tem o direito de  participação na Escola Integrada com acompanhamento de 
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Auxiliar de Apoio ao Educando.

yy Que a União e o Estado  cumpram suas responsabilidades no tocante ao  repasse de verbas para que 
as metas do PNE sejam cumpridas efetivamente em Belo Horizonte.

yy Apesar dos entraves financeiros e administrativos , fica registrado o reconhecimento às  equipes das 
escolas pelo compromisso social e educativo, e pelo trabalho pedagógico
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy FORMAÇÃO DE DIRETORES

•	 Destaca-se a importância das formações para diretores da RME/BH e a necessidade que elas 
ocorram com mais frequência ao longo do triênio. As temáticas das formações já elencadas 
foram muito bem avaliadas o que não exime que outras temáticas sejam apresentadas. 
Sobre isso foi pontuada a ausência da seguinte temática: a relação da escola e as diversas 
mídias (sociais e  de massa).

•	 Formação realizada em 2016 para diretores e vice-diretores na SMED mensalmente.

•	 Modelo eficaz e que contribuiu muito para a gestão. Sugestão de retomar esse formato 
de formação para a cidade de forma que os diretores possam ter acesso às  informações e 
realizar troca de experiências.

•	 Garantir a continuidade da formação, conforme ocorrida em 2017 para candidatos à direção.

•	 Que segurança jurídica os diretores eleitos têm para exercer o seu cargo?

•	 Quais as possibilidades de conveniamento para a formação de gestores escolares em 
instituições que lhes garantam o acesso aos procedimentos jurídicos referentes ao cargo 
ocupado  a exemplo da  escola de Governo Fundação João Pinheiro.

•	 No Estado, foi colocado que há uma avaliação, através de prova escrita para se candidatar 
ao cargo de diretor. Somente após o aproveitamento de, no mínimo 60% nesta avaliação, é 
que o candidato poderá concorrer ao cargo. 

•	 Importância da formação da equipe gestora e da comunidade escolar para gestão político-
pedagógica e financeira das escolas .

•	 Desenvolver estratégias para utilizar os recursos financeiros.

•	 Foram  positivas as formações dos gestores escolares,inclusive dos candidatos a diretores 
escolares. No entanto, é preciso que seja um processo contínuo bem como é preciso ampliar 
para outros atores da comunidade escolar, essa formação deve ser política de Estado. 

•	 Garantir encontros centralizados dos diretores, visando trocas de experiência e avaliações 
sobre política educacional. 

yÎ MEDIAÇÃO INSTITUCIONAL

•	 Reforçar e ampliar as articulações intersetoriais, sobretudo com o conselho tutelar. Para que 
a escola tenha um retorno das demandas encaminhadas procurando fortalecer vínculos e 
estabelecer uma parceria mais efetiva com as escolas. 

•	 Emancipação das Emeis representou grande avanço/conquista .

•	 Apoio técnico aos Conselhos Fundeb, CME,  valorização dos profissionais e alimentação.

•	 Fomentar um olhar intersetorial da escola no território, buscando prevenir ações que não 
contribuam para o seu bom funcionamento, garantindo o “aporte jurídico”.

•	 Maior diálogo entre a SMED e a SMEL para potencializar projetos esportivos, efetivando a 
intersetorialidade. 

•	 Há vários canais que poderiam potencializar as redes de diálogos e trocas de experiência 

EIXO XI GESTÃO DEMOCRÁTICA
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entre escolas e toda rede. Isso serviria tanto para fortalecer as gestões como também 
potencializar a execução das ações e programas político-pedagógicos, condição que 
favoreceria toda a rede municipal, nivelando informações sobre o desenvolvimento dos 
processos administrativos e educacionais.

•	 Autonomia das EMEIS: estabelecer diálogos entre escolas de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental propiciando transições harmoniosas para as crianças.

•	 Estabelecer articulação entre as instituições garantindo diálogo com foco no desenvolvimento 
integral dos estudantes.

•	 Melhorar a articulação entre os setores da Secretaria Municipal de Educação envolvidos em 
relação a utilização dos recursos financeiros.

ÎyFORTALECIMENTO DO COLEGIADO

•	 Reformulação e fortalecimento do colegiado escolar para apoio à  mediação de conflitos, 
atrelado ao projeto politico pedagógico.

•	 Pensar estratégias para garantir a participação da comunidade (modelos de aplicativo – 
pesquisa com a comunidade).

•	 Constituição do Colegiado Escolar em todas as instituições de ensino.

•	 Em alguns casos, a equipe escolar planeja ações para estreitar as relações com os familiares. 
Mas, não obtém bons resultados. A participação ainda é limitada e um desafio para a gestão.

•	 As famílias precisam ser motivadas pela gestão escolar para uma participação ativa.

•	 Há a impressão de que o colegiado Escolar não tem voz. “Quando os membros chegam para 
a reunião, já está tudo resolvido”.

•	 Houve a  sugestão de que o presidente do colegiado seja eleito entre o membros do 
Colegiado.

•	 Os membros do Colegiado precisam ser bem informados.

•	 Inserir os membros do Colegiado na organização dos eventos e das comemorações.

•	 É preciso maior divulgação para as reuniões do colegiado para a comunidade.

•	 Maior clareza na forma de eleição do Colegiado.

•	 Na RME não existem problemas relacionados à distribuição de recursos financeiros. Existe 
uma fragilidade nos processos de diálogo entre as escolas e as famílias atribuída à questão 
da gestão escolar/ recursos humanos. O novo formato das caixas escolares favorece que a 
gestão escolar esteja mais a frente dos projetos pedagógicos e mais próxima das famílias. 

•	 A construção dos planos de convivência pelas escolas podem contribuir para que a gestão 
escolar assuma um viés mais coletivo, transparente, garantindo efetivamente a participação 
das famílias.

•	 Discussão sobre as temáticas oferecidas aos diretores escolares no processo formativo no 
início de 2018, para os segmentos de pais dos Colegiados Escolares ligados ao Conselho 
Municipal de Educação. 

•	 Impressões- O colegiado ainda é um desafio, para ser realmente um espaço democrático. 
Na maioria das vezes ainda não possui um efetivo funcionamento. Uma diretora da 
Rede Municipal se manifestou informando que, apesar de ainda ser um desafio,existem 
experiências bem sucedidas da participação efetiva do colegiado nas escolas da Rede 
Municipal. 

•	 Todas as EMEIS tem colegiado? Sim. Com a constituição da Caixa Escolar, no final de 2018, 
após a emancipação das EMEIS, todas elas constituíram seu colegiado, previsto na legislação 
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vigente. Foi explicado como aconteceu a emancipação das EMEIS.

•	 Necessário definir espaços de formação para os pais para elaboração do regimento e PPP 
(Projeto Político Pedagógico) no estabelecimento de ensino. 

•	 O colegiado escolar ainda é um desafio, para ser realmente um espaço democrático. Na 
maioria das vezes ainda não possui um efetivo funcionamento. 

•	 Houve relato de uma mãe de que a participação dos pais na escola de suas filhas, no Ensino 
Médio, é bastante efetiva. 

•	 A existência de colegiados e grêmios estudantis é praticamente nula em estabelecimentos 
privados de ensino.

•	 Há uma repetição das representações nos colegiados e assembleias que precisam ser 
ampliadas. Por isso é necessário ampliar a mobilização para aumentar e diversificar a 
participação das representações da comunidade escolar.

•	 O papel do colegiado é estratégico para contribuir com o fortalecimento de uma gestão 
verdadeiramente democrática. É fundamental para a transformação da escola de forma 
participativa.

•	 Colegiado se efetivar como instância de discussão de temáticas amplas, não se restringindo 
apenas a pautas administrativas e financeiras das escolas.

•	 Incentivar a organização das famílias e estudantes para participação qualificada nas escolas.

•	 Apesar dos materiais disponibilizados para a formação estarem presentes nas bibliotecas 
escolares, poucas pessoas sabem o que é o Colegiado Escolar. 

ÎyMONITORAMENTO

•	 Avaliação contínua e coletiva das ações em andamento referente ao fortalecimento da gestão 
democrática. 

•	 Eleição para diretores em 100% das escolas. Explicação de como acontece o processo eleitoral.

•	 Sugestão de pensar nos processos tecnológicos na eleição para garantir a segurança e 
confiabilidade.

•	 Duas assembleias escolares por ano.

•	 Construção contínua da gestão democrática.

•	 Onde queremos chegar?

•	 Aprimorar os mecanismos de gestão democrática no SME.

•	 Garantir uma participação mais efetiva dos estudantes nos processos da escolares (representantes 
de turma, roda de conversa, assembleia de estudantes, entre outros).

•	 As Assembleias Escolares são direcionadas basicamente para apresentação e aprovação da 
prestação de contas (de forma burocrática), não se discute projetos pedagógicos. 

•	 Existem problemas de comunicação da gestão com a sua comunidade escolar, pode-se citar 
como exemplo a ausência de cartazes e do chamamento para as Pré-Conferências.

•	 Na meta, o prazo de 2 anos é contada a partir de quando? A partir de 2016, data da construção 
do Plano Municipal de Educação. 

•	 Necessário propor pesquisas que apontem a participação ou não dos pais na elaboração do 
regimento e PPP(Projeto Político Pedagógico). 

•	 Todos os diretores e vice-diretores tiveram formação e informação sobre gestão democrática, 
entretanto, na prática não tem sido visto a participação democrática das famílias no âmbito 
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escolar. É necessário revermos esta prática nas escolas. 

•	 Importante garantir e aperfeiçoar os mecanismos de avaliação contínua de gestão escolar para a 
direção em exercício. Foi informado que em todos os anos a comunidade escolar se reúne para 
tal avaliação, previsto em portaria específica, e que os Diretores Regionais também convocam o 
grupo gestor anualmente para uma avaliação nas DIRES (Diretorias Regionais de Educação). Foi 
sugerido que os gestores também sejam avaliados trimestralmente, assim como acontece com 
os estudantes. Alguns participantes questionaram se esta avaliação trimestral seria a melhor 
forma de alcançar os objetivos. Faz-se necessário avaliar se a forma de avaliação que acontece 
hoje em dia está sendo eficaz, bem como observado o cumprimento do seu plano de metas. 

•	 No Estado, foi colocado que há uma avaliação, através de prova escrita para se candidatar 
ao cargo de diretor. Somente após o aproveitamento de no mínimo 60% nesta avaliação, é 
que o candidato poderá concorrer ao cargo. 

•	 Reflexão:  qual o limite entre a democracia e seus preceitos constitucionais comparada aos 
interesses individuais do proprietário do estabelecimento de ensino? 

•	 O processo de eleição das direções é bem organizado. A participação da comunidade 
precisa ser aprimorada. Necessidade de campanhas publicitárias que incentivem a 
mobilização e participação da comunidade nos processos eleitorais e nos colegiados para 
maior entendimento do papel das escolas, inclusive nas assembleias. Necessidade de 
fortalecimento dos colegiados, para a construção coletiva de diálogos para o aprimoramento 
da gestão democrática.

•	 Quanto às formações a avaliação é de que foram curtas e deveriam ter iniciado antes dos 
processos eleitorais e com maiores durações e continuidade. Os temas são importantes 
mas precisam ser continuados para que possam ser aprimorados. É preciso amadurecer os 
debates formativos, as trocas de experiência.

•	 A construção de uma gestão democrática pressupõe inclusive o cuidado com toda a 
comunidade escolar e todos os profissionais da educação que fazem o cotidiano da escola 
acontecer.

•	 Necessidade de garantir o pleno funcionamento das escolas, minimizando a ausência de 
professores de áreas específicas no cotidiano escolar; um fato concreto tem sido  a falta 
de substituição de profissionais que se encontram em licença ou se aposentaram. Pois 
esta condição dificulta a gestão democrática do espaço escolar e interfere diretamente no 
processo de ensino-aprendizagem.

•	 Assembleias escolares: garantir pautas que contemplem as demandas político-pedagógicas 
das escolas e a divulgação para que representantes de diferentes seguimentos da instituição 
participem das discussões garantindo transparência das ações.

•	 Além dos murais , jornais e boletins internos das escolas, Incentivar o uso das mídias sociais 
para melhorar a comunicação com a comunidade escolar e divulgar ações da instituição.

•	 Aprimorar os mecanismos do processo de eleição de diretores e vice-diretores quanto a 
formação da Comissão, maiores esclarecimentos em relação as propagandas eleitorais, e 
utilização das mídias sociais, etc.

•	 Sistematização do “Plano de Convivência Escolar”, apresentar a devolutiva para as escolas.

•	 No Estado não existe mecanismos de avaliação continuada oficial da gestão, que seja 
acompanhada pela comunidade escolar (colegiado / assembleia). 

ÎyDIRETRIZES DEMOCRÁTICAS

•	 A emancipação das EMEI’s, decorrente de um luta dos trabalhadores da educação infantil 
do município de Belo Horizonte, foi um grande ganho para educação de Belo Horizonte, 



139

mesmo com esse ganho ainda existem vários desafios para que alcancemos uma rede 
única. Elencamos os seguintes desafios para alcançar essa meta: 

1) Isonomia salarial

2) Revisão do plano de carreira dos professores.

3) Pensar na organização dos trabalhos, tempos, espaços para garantir cada vez mais  uma 
gestão democrática.

•	  Criar comissões de diretores de escolas com representação de todas as regionais por meio 
de eleição, onde se tenha o poder deliberativo em pautas das diretrizes educacionais da 
cidade.

•	 Quanto aos processos eleitorais para diretores escolares, há a impressão de que nos 
últimos anos,  existe um dificultador para que em todas as escolas exista mais de uma 
chapa concorrente. Há que se identificar quais são esses dificultadores. Um deles refere-se 
a necessidade de se ampliar o diálogo entre a escola e a comunidade.

•	 Os professores precisam fazer o  seu papel  na garantia das expectativas de aprendizagem 
das famílias e dos estudantes.

•	 A escola precisa funcionar com mais autonomia nos seus processos pedagógicos.

•	 Há que se fazer uma reflexão sobre o papel de cada um na escola e  uma responsabilização 
para garantir a aprendizagem.

•	 Refletir sobre formas de tratamento efetivo e afetivo das diferenças na escola priorizando 
a educação inclusiva.

•	 O Estado não está cumprindo a resolução 2958 de 29 de abril de  2016. 

•	 Ausência de concurso público e o uso exagerado do instrumento de designação de 
professores comprometendo  a gestão democrática das escolas públicas estaduais.

•	 O que o Governo tem feito para garantir a estrutura institucional favorecendo as condições 
de trabalho dos gestores escolares?

•	 Na Prefeitura, assim como no estado o cargo de diretor também é Cargo Comissionado? 
Qual a interferência do prefeito no mandado de direção? Foi explicado que o diretor é eleito 
por participação democrática, com  participação da comunidade escolar e os  representante  
da educação só interfere se a gestão não está indo bem. 

•	 Assembleia é considerada soberana em relações a questões levadas pela gestão da escola? Sim. 
A comunidade tem poder de decisão, porém nenhuma decisão pode ferir nenhuma legislação 
vigente. Normalmente são realizadas, no mínimo, duas assembleias por ano. 

•	 A democracia tem regras. Os candidatos que se apresentam para concorrer ao cargo de diretor 
devem tem alguns pré-requisitos para assumir o cargo. Foi colocado que durante a formação 
ofertada pela Prefeitura para candidatar-se ao cargo de diretor, algumas pessoas desistiram, 
visto que identificaram que não tinham perfil para a função que deveriam exercem. 

•	 Os pré-requisitos para as candidaturas ao cargo de direção constituem-se ferramentas 
extremamente importantes para a garantir uma gestão comprometida com a eficácia, eficiência, 
transparência e qualidade do trabalho, garantindo assim o efetivo exercício da democracia, 
conforme princípios vigentes na legislação, objetivando a qualidade social da educação e 
garantia de direitos na prática. 

•	 A Prefeitura necessita disponibilizar verba específica para viabilizar as diversas ações do Conselho 
Municipal de Educação de Belo Horizonte e de seus conselheiros, de forma a garantir o amplo 
direito de participação e representação dos diferentes atores envolvidos no Sistema Municipal 
de Educação de Belo Horizonte. 

•	 Faz-se  necessário ter uma ampla divulgação e transparência a cerca dos requisitos necessários 
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para a composição do Conselho Estadual de Educação, assim como o seu funcionamento 
e atribuições previstos em lei. Foi questionado quais os requisitos necessários para ser um 
Conselheiro Estadual de Educação, bem como remuneração e gratificações inerentes ao mesmo. 

•	 Como garantir que o Estado não seja omisso nas garantias democráticas constitucionais dos 
estabelecimentos privados de ensino? 

•	 O período de gestão das escolas – três anos - é curto para a compreensão do dinamismo e da 
complexidade da gestão, para torná-la democrática, de fato.

•	 A necessidade do gestor escolar é imprescindível para realizar a administração financeira porque 
sem esse suporte a direção fica fragilizada para exercer suas demais funções.

•	 Quanto aos processos de eleição dos colegiados na rede estadual precisam ser democráticos e 
obedecerem à legislação em vigor.

•	 O desenvolvimento de ações e práticas restaurativas que articulem dimensões da COMUNICAÇÃO 
NÃO VIOLENTA precisam orientar um novo paradigma de gestão e convivência nas escolas.

•	 Terceirização dos profissionais da educação: dificulta a equipe gestora realizar um trabalho 
efetivamente democrático tendo em vista que um gestor externo intervém na organização 
escolar.

•	 A alternância de poder nas eleições para diretores das escolas é fundamental para a garantia 
da gestão democrática.

•	 Aprimorar na autonomia da utilização dos recursos da Caixa Escolar, visto que gestor sabe 
a realidade da escola.

•	 A Secretária Municipal de Educação (SMED) formalize, através de e-mail e ofícios,  os fluxos 
em relação a utilização de recursos, apontando a gerência responsável.

•	 Desenvolver estratégias para que o processo de eleição de diretores e vice-diretores sejam 
de forma harmoniosa, amenizar os conflitos entre os candidatos.

•	 Ampliar a implementação do Projeto “Justiça Restaurativas nas escolas” que a Secretaria 
Municipal de Educação realize a divulgação nas escolas.

•	 Desenvolver estratégias de acompanhamento nas escolas que aderiram ao Projeto “Justiça 
Restaurativas nas escolas”.

•	 Houve avanços nas relações institucionais entre SME  escolas, no entanto é necessário 
aprofundar participação da comunidade escolar. Tal aprofundamento na participação pode 
demandar formação da comunidade escolar. Na Rede estadual houve avaliação de que é 
preciso cumprir a Meta 17.

•	 Em relação à SEE , não tivemos condições de uma avaliação devido ausência de dados 
detalhados da realidade da gestão democrática das escolas estaduais. Recomendamos a 
utilização das estratégias acima apontadas, para garantir que não haja retrocessos nesta 
REDE.

ÎyONDE QUEREMOS CHEGAR?

•	 Instituir a gestão democrática no setor privado, tendo como referência o Plano Estadual e 
Municipal de Educação.

•	 Visibilidade da gestão democrática dentro dos projetos estruturantes das SMED/SEE e setor 
privado, garantindo transparência e acesso aos dados, por meio da construção de um portal 
sobre o tema, nos sites das instituições.

•	 Cumprir a META 17 do Plano Estadual de Educação.

ÎySUGESTÃO
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•	 Que a gestão financeira submeta-se ao processo de gestão democrática.

•	 Que o contrato de prestação de serviço, dentro das escolas, com empresas privadas se 
adequem à política educacional pública.

ÎyRELATOS

•	 Houve relato de uma mãe de que a participação dos pais na escola de suas filhas, no Ensino 
Médio, é bastante efetiva.

•	 Há escassez de recursos para a garantia das necessidades básicas da escola no que diz 
respeito às demandas e apoio técnico e maior autonomia porque cada unidade possui suas 
especificidades, um tempo de existência na comunidade e potencialidades diversas;

•	 Apontamento satisfatório da implementação do Projeto “Justiça Restaurativas nas escolas”, 
maior envolvimento de alunos, professores e funcionários. Melhoria do clima escolar em 
todos os segmentos da comunidade escolar. 

•	 Ampliou-se na RME/BH processo de eleição para toda equipe diretiva da escola. Manteve 
na REE e não houve avanço no setor privado.
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 Î REGISTRO: IMPRESSÕES, DÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

yy O Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH) é resultado de debates em 
conferência com vários atores da cidade. São diretrizes em médio e longo prazo que vão além 
do governo da época e o atual. 

yy A proposta do eixo 12 é transversal(metas 1,2,6,7,8, 9 e que se relacionam à equidade e 
diversidade étnico racial na educação) .

yy Meta 1 ações em andamento em relação à questão étnico racial na educação infantil. Reuniões 
de alinhamento para assegurar formações, materialidades. SGE apresenta dados para monitorar 
crianças quilombolas, indígenas com grupo étnico, crianças de comunidades ciganas e circenses. 
SGE até 2020 qualificará dados sobre frequência.

yy Ações anuais que abordam história afro brasileira e indígena  na educação infantil. 

yy Rede própria e parceira recebem obras literárias que abordam a diversidade étnica com kits de 
literatura. 

yy Formação docente com mini cursos, formação “in loco” em escolas, dentro do possível. 

yy Fortalecimento de grupos regionalizados de discussão étnico racial  que acontece mensalmente. 

yy Dificuldade das famílias em auto declaração no  censo escolar. 

yy Apontado  desconhecimento em relação à política da educação infantil que muitas vezes dificulta 
a auto declaração durante a matrícula escolar nas EMEIs e do constrangimento de pergunta aos 
pais sobre a auto declaração. 

yy Importância da auto declaração no intuito de monitorar e sinalizar dados que auxiliem a política 
de promoção da igualdade étnico racial. 

yy Importância da discussão da identidade étnico racial desde a educação infantil; de formações 
para secretários escolares em relação aos objetivos e importância da auto declaração para o 
SGE. 

yy Necessidade de formação, qualificação de secretários para preenchimento de dados e 
informações às famílias.

yy Plataforma 5050 assinada pelo Prefeito Alexandre Kalil ,na ONU ,sobre plano  de equidade de 
gênero. Plano destaca a necessidade de permanência e equidade de gênero. 

yy Lei relacionada ao respeito ao nome social do estudante. 

yy Que o formulário do censo seja revisto para o cumprimento da lei em relação ao nome social e 
filiação. 

yy Necessidade de formação “in loco” nas escolas para fortalecer discussões e mudança de 
comportamentos e ações. 

yy Necessidade da gestão se implicar e articular com o coletivo a implantação das leis. 

yy O racismo, preconceito e discriminação impactam o acesso, permanência e aprendizagem das 
crianças .

yy Questões relacionadas ao racismo institucional em murais da escola. 

yy Necessidade de respeito à diversidade religiosa. 

EIXO XII DIVERSIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
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yy Transição criança/adolescente e ações sexistas e misóginas. Reprodução de cultura machista  no 
recreio, nas quadras, nas falas sobre meninas e meninos.

yy Grupos de estudos, parceria com UFMG ( Laseb) para ampliar discussões e ações sobre 
diversidade e equidade. 

yy Avanços da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à discussão étnico racial, mas se acredita 
que a discussão de gênero, ainda, é o “ Calcanhar de Aquiles”na educação. 

yy Destaca-se que há necessidade de formações para professores sobre alunos que queiram 
ser identificados por outro gênero e a dificuldade da escola em se posicionar, de orientar os 
estudantes , famílias e sensibilização dos pares. 

yy Sugeriu-se  formações mensais ,como acontece com o grupo de discussão étnico racial no 
tocante ás questões de gênero.

yy Dar visibilidade às diferentes opressões e discriminações sofridas pelos estudantes e a 
necessidade de destacar a individualidade. 

yy A discussão transversal na  educação precisa valorizar e respeitar as diferenças e seus sujeitos. 

yy Monitores e professores responsáveis pela escola integrada devem participar de formações 
relacionadas à discussão étnico racial e de gênero , pois questões relacionadas à temática não 
chegam aos profissionais. 

yy Evidenciar os percursos , circuitos de museus e lugares de histórias negras que foram 
invisibilizadas (não dada visibilidade aos negros). 

yy Parcerias com ações afirmativas na UFMG, formações específicas e recursos destinados á escola 
para compra de materialidade: livros de literatura, brinquedos. 

yy Plano de ação de diretores que destacam ações e estratégias para efetivação da leis 10639/11645.

yy Plano Nacional de Educação e  Plano de Diversidade Étnico Racial são planos da cidade e não 
restritos à rede municipal . Toda sociedade precisa se implicar na consolidação das metas. 

yy Representação da SMED junto ao movimento negro e, educação e cultura e outros. 

yy Necessidade de respeito às diversas culturas e Religiões.

yy Na nossa sociedade meninos e meninas apresentam dados diferenciados em português e 
matemática, pois a nossa cultura destina aos meninos os brinquedos que potencializam 
matemáticas e à meninas brinquedos e brincadeiras relacionados ao cuidar e à linguagem, 
conforme apontam dados do PISA.

yy Parcerias com conselho tutelar, projetos como “Maria da Penha vai à escola “, TJMG ( semana da 
Paz em casa)  são estratégias para garantir permanência da criança na escola. 

yy Sobre a EJA recebe público majoritariamente masculino e negro.

yy Participação no Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Equidade, Fórum Gênero e Educação 
(UFMG) com seminário anual , plataforma 5050 e outras ações e estratégias que potencializam 
formações  e reflexões. 

yy Parceria com a SMASAC para atendimento da comunidade LGBT e outros públicos vulneráveis 
no universo da EJA. 

yy Falta materialidade sobre cultura cigana e foi sinalizada a necessidade de termos monitoramento 
, pesquisa e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na rede .

yy Impressões: há poucos professores/homens na Educação e ainda mais na Educação Infantil. 
Essa situação de gênero tem que ser modificada. Essa é uma realidade de falta de valorização 
da profissão e de preconceito.

yy Questionamento quanto à redução das turmas integrais, pois deixam mais vulneráveis as 
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crianças em situação de risco. Se há contingenciamento, que isso seja fruto de estudos das 
realidades de cada território.

yy O atendimento às crianças menores deve ser feito em instituições menores, com custos de 
construção menores e mais adaptados a esse público.

yy Nas instituições já construídas, o atendimento às crianças menores deve ser realizado nos 
andares térreos.

yy Construção de espaços do brincar pedagogicamente corretos, pensando nas questões étnicas 
e de gênero.

yy Foi ressaltada a importância do Programa Saúde na Escola para a formação integral dos 
estudantes, como um eixo transversal no currículo.

yy Necessidade de qualificar a atividade dos Educadores de forma pragmática e crítica. É preciso 
modificar a forma de acompanhamento dos profissionais nas salas de aula e qualificar a 
avaliação dos Estágios Probatórios. A faculdade não prepara os profissionais para a prática. É 
necessário esse acompanhamento e formação prática desses profissionais na sala de aula de 
forma contínua e sistemática.

yy Foi ressaltada a importância do Programa Saúde na Escola para a formação integral dos 
estudantes, como um eixo transversal no currículo.

yy Participação da equipe pedagógica nas discussões sobre as construções de equipamentos 
escolares. A engenharia muitas vezes não compreende as demandas dos estudantes. Uma delas 
é a construção de banheiros individuais para meninos e meninas. Outra, é a construção de 
quadras que não interfiram acusticamente nas salas de aula.

yy Adequação da Política de tempo integral com outras secretarias da PBH, utilizando espaços e 
profissionais de forma mais sistemática com o ensino regular.

yy Tornar as escolas realmente Integrais e Belo Horizonte, uma cidade educadora de fato, com 
ocupação da “cidade” pelos estudantes, com participação da educação e através de projetos 
viáveis.

yy Importância da Formação Continuada (presencial e EAD) para os professores. Necessidade de 
preparar os profissionais para a diversidade étnico-racial e social que encontram nas escolas. 
Mas também criar uma rede Intersetorial com saúde, assistência, Câmara Municipal e outros.

yy Criar parcerias externas para oferta de formação, capacitação e oferta de prestação de serviços, 
favorecendo as ESRs (Empresas Socialmente Responsáveis).

yy Melhorar e qualificar o Conselho Tutelar.  O cargo de conselheiro não poderia ser um cargo 
político, deveria ter pré-requisitos maiores e formação específica para a execução do cargo.

yy Garantir o anonimato das denúncias e criar vínculos de diálogo e confiança da escola com a 
DIRE/SMED para acompanhamento das situações de abuso e discriminação, além de estratégias 
nas escolas para atenção dessas situações enquanto estão incipientes.

yy Facilitar os canais de denúncia e acompanhamento aos casos (via online).

yy Reavaliar o fluxo para o Ensino Fundamental, levando em consideração as situações de 
vulnerabilidade.

yy Questionamento: será que não poderia haver parcerias para formações com parceiros/
Universidades também para as famílias?

yy A universalização do atendimento para as crianças de quatro a cinco anos de idade é uma meta 
alcançada. 

yy Opinião da participante: a estrutura das escolas municipais não atendem às especificidades da 
Educação Infantil. Por exemplo: cantina e espaços compartilhados.
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yy Foi explicado aos participantes acerca da política de implementação de ampliação das turmas 
da educação infantil nas escolas de ensino fundamental, e sobre as reformas e adaptações que 
cada instituição passou para receber essas crianças, e a respeito do  grupo de pesquisa APPIA, 
que investiga sobre a transição e implementação de um currículo único para a infância de 3 a 8 
anos. 

yy Em algumas escolas ainda não há aprofundamento nas discussões acerca da temática das 
relações étnico raciais, e há vacância desta nos PPP’s de algumas instituições. 

yy O repasse nas escolas sobre as discussões que acontecem nos grupos de estudos das Relações 
Étnico raciais também não acontece de forma satisfatória.

yy Avanços: elaboração do Plano Municipal de Equidade de Gênero (SMASAC) no eixo “Educação 
inclusiva”, não sexista e não racista. 

yy Desafio: implementar um comitê permanente de formação para servidores municipais de todas 
as secretarias da PBH para conscientização e adesão ao Plano  da ONU Mulheres, da qual o 
município de BH é signatário; rever os PPP’s das Escolas.

yy Considerando os dados de evasão escolar, conclui-se que a grande maioria dessas crianças e 
adolescentes são negros. As crianças que estão em Medida Protetiva Judicial, são encaminhadas 
às escolas porém não permanecem. O mesmo acontece com as crianças e adolescentes que 
possuem orientação sexual e identidade de gênero diferenciada, que sofrem bullying levando 
a auto mutilações,e, em casos extremos, ao auto extermínio. Necessidade de implicar a saúde 
e a educação.

yy Observa-se que em  tais ocorrências há uma correlação com as identidades religiosas das 
famílias, que possuem práticas de convívio baseadas em crenças diferenciadas. 

yy Preocupação com relação do trato das famílias com as crianças que apresentam identidades de 
gênero diferenciadas e em como tratar dessas relações. 

yy Foi explicado a respeito do fluxo da articulação intersetorial para tratar dessas questões , a fim 
de cuidar do fortalecimento pessoal dessa criança, tanto socialmente quanto psicologicamente, 
sendo considerado um desafio. 

yy Questionamento: qual  trabalho efetivo com relação a valorização da cultura negra, nas escolas,  
e falta de  visibilidade desse trabalho para a comunidade?

yy Falta de participação das famílias nas ações da escola acerca da temática sobre a valorização da 
cultura negra. 

yy Ausência de discussões e oficinas para o conhecimento das questões ligadas ao universo LGBT e 
para o respeito a essa população. 

yy Percebe-se uma grande dificuldade das relações entre as crianças e adolescentes, pela falta de 
tolerância uns com os outros, e a necessidade de formação dos profissionais a fim de lidar com 
essas questões. 

yy A importância do gestor para articular as ações da escolas a fim de garantir o sucesso da 
escolarização das crianças. 

yy Faltam estudos indicadores que mostrem os impactos que as relações étnico raciais têm sobre 
os índices do IDEB; citação sobre os “donos da terra”, os índios, não são citados; conhecimento 
sobre as afirmações positivas a respeito do negro e como a sua cultura contribui para a formação 
da sociedade. 

yy É um desafio: realizar a mudança de práticas escolares que abordem a temática histórica do 
protagonismo dos afro brasileiros, inclusive de outros grupos identitários; formar professores 
sobre as temáticas avaliadas pelo grupo, a fim de garantir práticas efetivas que abordem a 
temática.
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yy Necessidade de atentar para as especificidades do público da EJA, em especial no tocante à 
diversidade étnica, racial, gênero e orientação sexual  desse público. 

yy Ampliar a busca ativa da população LGBT não escolarizada, em especial travestis e transexuais.

yy Com a campanha da Virada da Educação promovida pela Secretaria Estadual de Educação, 
houve a invisibilidade das questões relativas à Consciência Negra, a partir do momento em que 
a mesma foi substituída, não contemplando as especificidades da discussão.

yy Foi discutida a importância da representatividade feminina e da diversidade étnica nos recursos 
didáticos ( livros, Jogos, Brinquedos, etc.) e a retomada das discussões sobre as relações de 
gênero no âmbito escolar e institucional.

yy Quais as ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Educação na modalidade 
da educação quilombola? Quais são os programas de atendimento e inclusão da população 
infanto juvenil imigrante para a sua integração no sistema educacional? Quais as parcerias 
realizadas com o governo do estado para formação docente nas temáticas de direitos humanos, 
diversidade,gênero e a questão étnico racial?

yy Foram discutidos: a necessidade de ações pedagógicas favorecendo o dialogo inter religioso no 
cotidiano escolar; a importância de se ampliar o percurso museológico “ histórias de mulheres” 
para o museu do futebol;  o quantitativo percentual de estudantes da EJA contemplados nessa 
meta considerado baixo. 

yy Destacou-se a importância de formação docente especifica para a lida diária com casos de 
abusos sexual de crianças e adolescentes que chegam nas escolas e quanto ao respeito à 
orientação sexual e equidade no tratamento da diversidade de gênero e sexualidade, além de 
outras relativas ao bullying e outras formas de autoviolência e/ou violências.

yy Seria possível criar parcerias intersetoriais entre o ensino superior e educação básica no campo 
das diversidade na EJA ?

yy Tornar sensível às escolas a necessidade de acompanhamento, por parte dos profissionais, 
das necessidades diversas dos estudantes sócio emocionais e materiais (sejam crianças, 
adolescentes).

yy Faz-se necessária ampliação de investimentos na educação. 

yy Embora o atendimento esteja assegurado, é necessário monitorar se todas as famílias, 
principalmente as mais vulneráveis tenham conseguido se cadastrar e serem atendidas. Manter 
processo de formação dos profissionais e encontros com famílias.

yy Ampliar e divulgar amplamente, inclusive para os profissionais o  processo de intersetorialidade.

yy Por que da retirada do PSE das escolas? 

yy Universalizar com a preocupação de manter a  qualidade dos serviços. Apenas ampliar os 
números de atendimento pode ser pouco significativo. 

yy Assegurar o orçamento que atenda a diversidade das crianças, jovens, adultos, idosos e famílias 
atendidas.

yy Formação para respeito à orientação sexual e equidade no tratamento da diversidade de gênero 
e sexualidade.

yy Faz-se necessária ampliação de investimentos na educação.

yy Assegurar mais formações/qualificação para profissionais da educação e famílias em relação ao 
bulling, formas de automutilação e respeito a diversidade religiosa e a não religião.

yy Reforçar ações pedagógicas diversificadas para o processo de recuperação. A falta de 
continuidade aos programas de recuperação está trazendo resultados negativos para o processo 
de aprendizagem.
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yy Manter  investimentos na ampliação da literatura que trata da diversidade étnico racial e de 
gênero, considerando as leis 10.639 e 11.645.

yy Manter a organização e atuação dos Núcleos de Estudos das Relações Étnico-Raciais na Rede 
Municipal com representantes em cada turno e assegurar os repasses de informações.

yy Manter agendas de formação de professores na temática das relações étnico-raciais.

yy Desenvolver ações que promovam conscientização de toda a comunidade escolar.

yy Não houve atendimento em totalidade nas escolas, sendo importante rever acessibilidade dos 
espaços, ampliação das áreas disponíveis e disponibilidade de recursos.

yy Formação dos oficineiros  de forma a ampliar a diversificação de atividades desenvolvidas por 
eles nos diferentes momentos.

yy Retomar a presença da Guarda Municipal nas Escolas  e espaços com atividades escolares, em 
diálogo constante com a comunidade.  

yy Foi sugerido que a meta 15 (formação de professores seja trazida para o eixo diversidade) devido 
à complexidade dos temas e ao deficit  na formação acadêmica.

yy Foi articulado em relação a meta 9 que haja uma busca ativa para eliminação do analfabetismo 
funcional da população LGBT e oferta de formações para inclusão no mundo do trabalho. 

yy Referente à meta 16 ofertar mais cursos de formação , de modo a sensibilizar os docentes da 
rede municipal à temática.

yy Criar cursos de formação continuada sobre a temática Diversidade de Gênero e Étnico racial na 
rede estadual. 

yy A formação oferecida dentro da temática não atende a totalidade dos professores e nem mesmo 
a demanda dos professores interessados. 

yy O Conselho Tutelar não tem oferecido encaminhamentos satisfatórios na maioria dos casos 
graves. 

yy Busca ativa da população LGBT de (18  a 29 anos) que ainda não concluiu o ensino fundamental 
, organizando turmas com proposta pedagógica adequada ao perfil dos estudantes e professor 
com capacitação para atuar com esse público. 

yy É necessário manter o investimento em formação e materialidade adequadas para o trato 
pedagógico dos conteúdos relacionados à história e cultura africana, afro-brasileira, indígena e 
educação das relações étnico raciais.

yy É necessário maior investimento em ações que promovam o respeito à diversidade religiosa, a 
equidade e o combate à discriminação.

yy Necessidade de ampliação do atendimento às crianças d 0 a 3 anos.

yy As famílias devem se reconhecer, enquanto sujeito que são, e percebe-se que a escola tem um 
papel importante no desenvolvimento desse reconhecimento. 

yy As brincadeiras na Educação Infantil acontecem de forma igualitárias garantindo  as diversas 
oportunidades de experiências aos meninos e meninas.

yy Falta um pouco de divulgação para as formações, em específico a formação no núcleo de 
estudos étnico-racial para os professores.  Sugere-se que se tenha esta formação dentro das 
instituições escolares, pois muitas vezes fica difícil dentro da organização da escola deslocar mais 
profissionais para participar. Falta de tempo para um repasse dentro das escolas das formações. 

yy Formação para as famílias para um maior entendimento das questões sobre a diversidade. 
Articulação com as famílias para garantir a  frequência dos estudantes.

yy Falta formação para os estudantes dentro das escolas para as questões da diversidade.
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yy Manter o investimento em formação e materialidade adequadas para o trato pedagógico dos 
conteúdos relacionados a história da cultura africana, afro-brasileira, indígena e educação das 
relações étnico raciais.

yy Maior investimento em ações que promovam o respeito à diversidade religiosa, a equidade e o 
combate à discriminação.

yy A retomada pela SMED das buscas ativas (articuladas com outras Secretarias e com a Rede de 
Proteção) dos estudantes em situação de infrequência grave.

yy Qualificar o monitoramento da frequência e aprendizagem dos estudantes Quilombolas, 
indígenas, ciganos ou que evadiram em função de discriminação.

yy Questionamento: por que se reza o Pai Nosso nas escolas?  E as outras religiões? Porque levamos 
para a escola a nossa visão de religião?

yy A importância das famílias acompanhar os filhos na escola. Por que através deste 
acompanhamento e da orientação conjunta podemos estabelecer valores que podem ajudar os 
estudantes em caminhos a seguir no futuro. 

yy A escolha de livros didáticos onde contemplem estudos e imagens referentes as questões 
étnico-racial e indígena.

yy Assegurar orçamento adequado para realização das aulas passeio e os percursos território 
negro e história de mulheres.

yy Assegurar acesso bens culturais que tratam da história indígena africana e afro-brasileira; aos 
patrimônios, tais como: quilombos, capoeira e espaços históricos que contam a história negra 
e indígena.

yy Formação de professores no LASEB.

yy As politicas que são colocadas contribuem muito, mas vem outras políticas que passam a 
impedir que o trabalho seja desenvolvido de forma efetiva. Ex: Entrada da MGS. Percebe-se 
como sendo uma “sabotagem” do próprio sistema por questões orçamentárias. Estas questões 
estão afetando muito a Educação de Tempo Integral. A saída do PSE é uma grande perda para 
as escolas. Falta de materialidade.

yy Manter o investimento em formação e materialidade adequadas para o trato pedagógico dos 
conteúdos relacionados à cultura africana, afro-brasileira, indígena e educação das relações 
étnico raciais.

yy Que os gestores e profissionais que atuam nas instituições educacionais participem também de 
formações relacionadas à promoção da igualdade racial.

yy Realizar campanhas nas instituições educacionais para o combate ao racismo e promoção da 
igualdade e equidade racial.

yy Atualizar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas conforme a LDB e as 
normativas municipais.

yy Questionamentos: permanência integral, acesso à escola, promover ações para universalização, 
melhor divulgação.

yy Ações e questionamentos: projetos implementados para prevenir e discutir as desigualdades de 
gênero, etnia e preconceitos, representatividades nas escolas e espaços educativos. 

yy Universalizar a discussão, mais representantes das escolas nos grupos regionalizados nos 
encontros do Étnico-Raciais, espaços para a divulgação e articulação sobre a temática com 
ampliação e socialização; estratégias de políticas de Rede; trazer e divulgar documento Plano 
de Municipal da Promoção da Igualdade Racial (CME) seja incorporado, acesso aos documentos 
facilitado, mais representatividade da comunidade na escola. 

yy Aulas mais estimulantes para as meninas participarem da ed. física, mais interação entre 
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possibilidades. Kit lápis de tons da pele, currículo para trabalhar a diversidade desde a educação 
infantil, fundamental.

yy Formação docente continuada. Eixo diversidade apareça nas metas com mais clareza.

yy Educação integral com valores, envolvendo a família. Como podemos fazer? Como articular 
essas possibilidades de educação em vários espaços? O que pode ser feito para que o aluno seja 
alfabetizado (diversidade) em tempo/ano adequado? Garantir o direito da aprendizagem com 
parcerias, programas sociais, com outros setores da sociedade.

yy Trabalhar as desigualdades nas escolas e espaços educativos, formações e formações 
continuadas ofertadas pela SMED/parceiros para professores e monitores para profissionais 
da educação, qualificar os profissionais; maior entendimento da população sobre o trabalho 
desenvolvido pelo PEI; contradição no atendimento aos estudantes, nos espaços inadequados, 
na precariedade do atendimento; qual o panorama do quadro de atendimento do PEI; dos 
ocupar os espaços sociais com representatividade, valorização das múltiplas inteligencias na 
educação integral, ampliação de escolas integradas para a população carente e vulnerabilidade 
social; lugar de fala redimensionado; entender o conceito de racismo para se mudar as práticas.

yy Garantir direitos, formações continuadas.

yy OBS.: não houve participação de outras instâncias que não as que estão na Secretaria Municipal 
de Educação.





Relatório de Avaliação das Metas 
do PME/BH - IX Conferência Municipal 

de Educação de Belo Horizonte 
“Avaliação do PME: Qualidade Social 
da Educação e Garantia de Direitos”.3 

3. Material consolidado na IX Conferência Municipal de Educação



152

EIXO I EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil 
em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Implantação do Cadastro único.
•	 O Cadastro avançou muito, pois só há uma inscrição por criança.
•	 Cadastro único mostrou o real mapeamento da demanda (uma inscrição por criança).
•	 CRAS, DIREs, Escola Aberta e Centro de Referência da Juventude estão disponíveis 

para o Cadastro.
•	 Inclusão de refugiados no critério de matrícula compulsória.
•	 Implantação do Cadastro de Gestantes.
•	 Vagas remanescentes 2019 serem preenchidas com o Cadastro 2020.
•	 Ampliação do número de jurisdição para atendimento mais próximo do endereço cadastrado.
•	 Conselho Municipal discutiu e minutou uma resolução onde reitera a importância 

das instituições do sistema responderem ao Censo. A mesma resolução traz obri-
gatoriedade de declaração, nos instrumentos de registros de matrícula e funcional, 
quanto às questões de raça/cor, etnia, escolaridade, dentre outros.

•	 Articulação entre a Secretaria de Educação e o Estado para a inclusão de escolas 
em processo de autorização de funcionamento, obtendo o número no INEP.

•	 Maior atendimento de crianças de 1 e 2 anos.
•	 Crescimento do atendimento de 0 a 5 anos.
•	 Melhora na qualidade do atendimento da Rede Parceira.
•	 Transferência entre instituições nas Rede Parceira e Própria.
•	 Redução de judicializações.
•	 Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde.
•	 Zerada a lista de espera.
•	 Atendimento de crianças com deficiência.
•	 Vagas para gêmeos na rede própria e parceira.
•	 A qualidade pedagógica do atendimento da EMEI.
•	

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Definir as metas que asseguram a expansão na Rede Pública de Educação 
Infantil, segundo parâmetro nacional de qualidade, com a participação ampliada 
da população, com todos os segmentos envolvidos com a Educação e publicizar 
essas metas, de modo que sejam monitorados pelos mecanismos de controle 
social, como FMPE, CME e outros.

•	 Ficar disponível para o munícipe o sistema de cadastro, durante todo o ano, nas escolas 
e regionais para captar a demanda de crianças não cadastradas no período previsto.
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•	 Ampliar e qualificar as articulações intersetoriais, como Saúde e Assistência Social, 
e seus respectivos equipamentos, criando estratégias de maior acesso ao Cadastro 
e à busca ativa.

•	 Incluir, no Cadastro, a opção da família quanto ao horário de atendimento (parcial 
ou integral).

•	 Inserir as famílias mesmo após o Cadastro.
•	 Aprimorar todas as etapas do Cadastro e da matrícula, em particular, o cancelamento 

da inscrição, caso a criança já esteja matriculada em outra instituição.
•	 Maior acessibilidade ao Cadastro (pontos de atendimento) e, nele, qualificar a 

demanda de acordo com o horário de atendimento (parcial ou integral).
•	 Colocar o Cadastro nas EMEIs e postos itinerantes.
•	 Ampliar o acesso ao Cadastro.
•	 Manter o Cadastro aberto permanentemente.
•	 Atender à demanda cadastrada e ampliar o atendimento integral.
•	 Melhorar a divulgação.
•	 Linguístico quanto a comunicação com os refugiados.
•	 Criar mais postos de apoios em pontos fixos (incluindo EMEIs e creches parceiras) 

e itinerantes, para realização do Cadastro.
•	 Melhorar o encaminhamento do Cadastro por faixa etária dentro da jurisdição.

•	 Compilação dos dados do Cadastro para estudos do perfil dos cadastrados e a 
ampla divulgação desses dados.

•	 Implementar o Decreto Nacional sobre a declaração do censo em todas instituições 
e, principalmente, na Rede Privada e monitorar o preenchimento.

•	 Continuar a expansão, atendendo também à demanda por tempo integral em todas 
as faixas etárias.

•	 Diagnosticar a razão da evasão escolar.
•	 Realizar a articulação entre núcleos de pesquisa, cursos de Pós-graduação e 

de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração 
de currículos e propostas pedagógicas, estabelecidos nas diretrizes curriculares 
nacionais e no BNCC, em conformidade com o PNE.

•	 Suprir a carência de atendimento em alguns lugares onde não há atendimento; há 
necessidade de mapear os lugares.

•	 O grande desafio é o Município ser transparente em seus esforços para expansão 
do atendimento no contexto da não efetivação do regime de colaboração.

•	 Expandir mantendo o atendimento já existente, sem retirar o berçário.
•	 Ampliar, para além dos dados do SGE que identifica anualmente a renda per 

capita das famílias, para levantamento de diagnóstico social, espacial, territorial 
que garanta uma análise mais profunda das comunidades escolares e o acesso 
aos professores e famílias.

•	 Estudo da demanda, articulando a projeção populacional acrescida da necessidade 
das famílias pelo horário da jornada, ou seja, utilizar as duas categorias articuladas 
para dar maior visibilidade para a demanda real.

•	 Estudo da demanda, incluindo também o perfil sociofamiliar, raça/cor.
•	 Manter e aperfeiçoar a articulação com a Secretaria Municipal de Saúde.
•	 Publicização e transparência dos dados levantados pelo estudo, garantindo o 

acesso da sociedade para um efetivo controle social.
•	 Maior mobilização da população para que o Governo possa manter as verbas de 

financiamento, formalizando com ofícios para encaminhamento aos órgãos competentes.



154

•	 Maior divulgação do período do preenchimento do Censo e do resultado.
•	 Conselho Municipal de Educação e SMED monitorar as escolas irregulares, fazendo 

busca ativa e orientação.
•	 Manter a qualidade de atendimento de 0 a 3 anos.
•	 Manter e ampliar o atendimento de berçário, 1 e 2 anos em tempo integral, prefe-

rencialmente, na Rede Própria.
•	 Manter e ampliar o atendimento de berçário, 1 e 2 anos em tempo integral na 

Rede Parceira.
•	 Fazer um levantamento da demanda de estrutura física das instituições junto aos 

professores, gestores e pais, dando um retorno à comunidade escolar quanto à demanda.
•	 Manter e aprimorar a busca ativa para as crianças não matriculadas na pré-escola 

(4 e 5 anos).
•	 Garantir que a política municipal não abandone a concepção de Educação Infantil 

como direito das crianças de 0 a 6 anos de idade, bem como o compromisso de 
expandir a Rede Própria, do berçário aos 5 anos de idade na mesma instituição. 
A manutenção de berçários nas EMEIs é fundamental para que essa concepção 
de Educação Infantil se fortaleça em Belo Horizonte.

•	 Cumprir a Resolução CME nº 001/2015, no que se refere à autorização de funcio-
namento das instituições (EMEIs).

•	 Cumprir a estratégia 1.07 do PME, que se refere à implementação de avaliação 
da qualidade na Educação Infantil.

•	 Retomada do horário de 7h as 17h30min para o integral e de 7h as 11h30min e de 
13h as 17h30min para o parcial na Rede Própria.

•	 Assegurar 10 horas e 30 minutos para o atendimento em tempo integral na Rede Própria.
•	 Assegurar a permanência de crianças com deficiência, transtornos globais do desen-

volvimento e altas habilidades com equipe de profissionais e materialidade necessárias.
•	 Retorno do Programa Família Escola e sua ampliação para a Educação Infantil.
•	 Discussão sobre a Resolução CME nº 001/2015 no que se refere à razão professor/

criança na Educação Infantil. 
•	 Garantir o atendimento educacional para as crianças de 0 a 3 anos nas instituições 

de Educação Infantil, em conformidade com as normas educacionais do Sistema 
Municipal de Ensino. Atualmente, algumas instituições privadas, no sentido estrito, 
têm ofertado o atendimento às crianças de 0 a 3 anos como recreação. 

•	 Limite de 2 meses, a partir do início do ano letivo, para a criação das turmas FLEX. 
•	 A criação de turmas FLEX ser debatida e construída nas escolas, e não imposta.
•	 Garantir materialidade para a faixa etária da turma.
•	 Maior articulação intersetorial no caso de crianças com suspeita de deficiência, 

para atendimento e encaminhamento das mesmas.
•	 Não utilizar espaços pedagógicos como a biblioteca, para ampliação do atendimento 

da Rede Própria.
•	 Construção de mais EMEIs onde há demanda (apagões de atendimento).
•	 Ampliação da Rede Parceira onde há demanda (apagões de atendimento).
•	 Melhoria dos espaços externos.
•	 Problemas na rotatividade dos terceirizados na Rede Própria.
•	 Discussão, em diferentes esferas, sobre a flexibilização do horário de atendimento. 
•	 A realização da pesquisa do horário da Rede Própria que está sendo discutida no CME.
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•	 Planejamento do atendimento, para que as turmas esvaziadas não ocorram.
•	 Esgotar as possibilidades de atendimento antes de adequar as EMEFs e o atendimento 

ser decrescente por idade.
•	 Apresentar aos pais (familiares) e à comunidade, os direitos e os deveres a 

serem cumpridos, para garantir a permanência com qualidade nas instituições 
de Educação Infantil.

•	 Desenvolver uma cartilha para apresentar aos pais informações importantes e 
necessárias para auxiliar no desenvolvimento dos alunos.

•	 Abordar temas como desenvolvimento infantil, planejamento pedagógico para a 
compreensão do desenvolvimento psicocognitivo das crianças.

 
Outras Considerações

•	 Foi sugerido flexibilizar os modelos de construção de unidades escolares.
•	 Quanto à questão étnico-racial, cumprir as estratégias 1.18, 1.21, 1.22, 1.23 e 

1.24 do PME.
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EIXO II EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 
e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
penúltimo ano de vigência do PNE para os 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual e Municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Registrou-se que não há dados relativos à Rede Particular de Ensino.
•	 Ampliar e garantir espaços para oferta de Educação de Jovens e Adultos em 

toda cidade de Belo Horizonte, estabelecendo, em cada Regional, um polo de 
atendimento, considerando, prioritariamente, os aspectos da vulnerabilidade e 
contexto socioeconômico.

•	 Ofertar e garantir o Passe Escolar ao longo do ano letivo.
•	 Divulgação permanente, em diversos meios de comunicação, sobre oferta da 

EJA na Cidade.
•	 Considerar as peculiaridades de cada estudante em relação à sua frequência: 

vulnerabilidade, situação socioeconômica.
•	 Assegurar o percurso formativo do estudante, independentemente do quantitativo, 

não sendo esse o único critério para formação e manutenção de turmas.
•	 Melhorar e ampliar a Rede de Proteção Social, tornando mais efetivas as ações intersetoriais.
•	 Criar uma rede de diálogo permanente com todos os entes federativos que desen-

volvem a EJA na cidade de Belo Horizonte.
•	 Garantir a lotação de professores na EJA com compromisso de formação perma-

nente que dialogue com a especifidade dessa modalidade, diminuindo assim, a 
rotatividade docente.

•	 Estabelecer parceria com instituições culturais, garantindo o acesso do público da 
EJA aos diversos espaços culturais da Cidade.

•	 Investir na inclusão digital.
•	 Considera-se, atualmente, que 80% dos estudantes da EJA, na Rede Municipal, 

é composta de negros e pardos, evidenciando a necessidade de ampliação do 
acesso dessa população às políticas públicas.

•	 Instalar salas de acolhimento, com profissionais qualificados para atender às 
crianças (dos estudantes da EJA).
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Meta 9: manter a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 
mais acima dos 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) e atuar, 
em regime de colaboração com os governos estadual e federal, para erradicar 
o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional até o final da vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual e Municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Registrou-se que não há dados relativos à Rede Particular de Ensino;
•	 Destacou-se a dificuldade de estudantes concluintes da EJA fundamental em 

sequenciar seus estudos no Ensino Regular e no seu turno disponível, em detrimento 
às especificidades da EJA.

•	 Dar autonomia às escolas para estabelecerem carga horária necessária à alfabe-
tização dos estudantes da EJA.

•	 Oportunizar formação docente no campo da alfabetização e do letramento.
•	 Ampliar e adequar o processo de alfabetização de forma a atender às especificidades 

dos sujeitos quilombolas, ciganos e indígenas.
•	 Mapear, de forma intersetorial, a incidência de pessoas não alfabetizadas na 

Cidade, institucionalizando um protocolo de busca ativa na RME, abrindo novas 
turmas para atendimento a essas demandas.

•	 Garantir o acesso de estudantes adultos com deficiência, com direito a um profissional 
de apoio ao educando. 

Meta 10: promover, em colaboração com os demais entes federados, a oferta 
de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 
de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 
educação profissional. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual e Municipal.
META NÃO CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Garantir a continuidade dos estudos, ampliando parcerias com o poder público - 
estadual e federal - para oferta da EJA integrada à educação profissional.

•	 Ampliar espaços de formação profissional, utilizando equipamentos públicos 
disponíveis (restaurantes populares, fundação de parques e jardins etc.).

•	 Ampliar e regionalizar a oferta de vagas nos cursos de gastronomia do Mercado 
Popular da Lagoinha.

•	 Fomentar ações concomitantes à formação profissional associada à geração de 
emprego.
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EIXO III ENSINO FUNDAMENTAL

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, buscando garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Municipal e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Realizar estudos e análises anuais das taxas de atendimento do Ensino Fundamental 
com ampla divulgação dos resultados.

•	  Investir na criação de ambientes de aprendizagem criativa ampliando e poten-
cializando a apropriação da cultura digital nos espaços e tempos escolares, num 
diálogo com práticas sociais e culturais.

•	 Aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento da infrequência, assegurando a 
efetividade das intervenções necessárias à redução das taxas de reprovação e 
de abandono.

•	 Fortalecer a efetividade das ações intersetoriais (educação, saúde e assistência 
social), visando a garantir o acesso, a permanência e a melhoria das condições 
de aprendizagens.

•	 Ampliar o quadro de profissionais nas escolas.
•	 Reduzir o número de estudantes por turma.

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano 
do ensino fundamental. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Municipal e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Investir e fortalecer a formação docente em metodologias inovadoras, com ênfase na 
alfabetização, dialogando com as diversidades de contextos escolares.

•	 Favorecer espaços de troca de experiências para a construção de alternativas pedagógicas 
na escola, em encontros regionais, em congressos, entre redes, por meio de formação 
continuada e em serviço, objetivando a permanência de profissionais alfabetizadores 
nos anos iniciais.

•	 Aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento da infrequência, assegurando a efetividade 
das intervenções necessárias para a redução das taxas de reprovação e abandono.

•	 Fortalecer a efetividade das ações intersetoriais (educação, saúde e assistência social), 
visando a garantir o acesso, a permanência e melhoria das condições de aprendizagens.
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EIXO IV ENSINO MÉDIO

Meta 3: atuar junto ao governo estadual para promover a universalização, 
até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa 
líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Instâncias envolvidas: CEFET¹, COLTEC e Rede Estadual.
META SEM DADOS

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 A efetivação do passe livre para os estudantes.
•	 O uso compartilhado e articulado dos prédios do Município para turmas de Ensino 

Médio, diminuindo-se a distância entre a residência dos estudantes e as escolas.
•	 Efetivar um projeto, em parceria com os entes federados, para a promoção de 

ações preventivas com a comunidade escolar (estudantes, servidores e pais) em 
relação às situações de sofrimento mental, emocional e outros que possam agravar 
as condições de aprendizado e a sociabilidade.

•	 Funcionamento da inclusão no Ensino Médio.
•	 Efetivar parcerias com instituições culturais, ampliando o acesso a diferentes saberes. 

Exemplo: Valores de Minas (curso técnico de percussão, circo, dança, teatro…).
•	 Estabelecer um seminário sobre Ensino Técnico Profissionalizante, implemen-

tação e expansão.

Meta 11: atuar junto aos governos estadual e federal e às entidades da iniciativa 
privada, objetivando triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 
nível médio, assegurando a qualidade da oferta e buscando ampliar em pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) a expansão no segmento público. 

Instâncias envolvidas: CEFET, COLTEC e Rede Estadual.
META SEM DADOS 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 A efetivação do passe livre para os estudantes.
•	 O uso compartilhado e articulado dos prédios do Município para turmas de Ensino 

Médio, diminuindo-se a distância da residência dos estudantes e as escolas.
•	 Efetivar um projeto, em parceria com os entes federados, para a promoção de 

ações preventivas com a comunidade escolar (estudantes, servidores e pais) em 
relação às situações de sofrimento mental, emocional e outros que possam agravar 
as condições de aprendizado e a sociabilidade.

•	 Funcionamento da inclusão no Ensino Médio.
•	 Efetivar parcerias com instituições culturais, ampliando o acesso a diferentes saberes. 

Exemplo: valores de Minas (cursos técnicos de percussão, circo, dança, teatro…).
•	 Estabelecer um seminário sobre Ensino Técnico Profissionalizante - implemen-

tação e expansão.
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•	 Constituir um fundo municipal que financie programas de extensão entre instituições 
públicas de educação profissional técnica e tecnológica com as redes Municipal e 
Estadual e comunidades em vulnerabilidade social.

•	 Refletir sobre os reais objetivos do Ensino Médio, mediante todas as mudanças 
da conjuntura social, econômica, ambiental e política.

Outra(s) consideração(ões)

•	 Devido ao grande investimento que o Estado deverá fazer para a implantação da Educação 
Profissional nas suas escolas, deve-se levar em conta a viabilização de parcerias.
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EIXO V VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E  
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

Meta 15: atuar, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, para viabilizar a política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 
da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal e Municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Questionou-se o motivo da falta de dados referentes às demais redes de ensino.
•	 Seria ideal que houvesse metas de curto, médio e longo prazos, para melhor 

capacidade de avaliação do cumprimento de cada uma delas.
•	 É preocupante o percentual de adequação da formação docente, sobretudo na 

Educação Infantil da Rede Privada.
•	 Ao fazer conveniamento com creches da Rede Parceira, a PBH introduza a exigência 

de Nível Superior para professores que irão atuar na Educação Infantil.

Meta 16: contribuir, em regime de colaboração com os governos estadual 
e federal, para possibilitar aos profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 
e contextualizações dos sistemas de ensino, buscando formar, em nível de 
pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, 
até o último ano de vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal e Municipal.
META NÃO CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Publicizar, ampliar e divulgar nos portais dos servidores estaduais e municipais os 
dados referentes às licenças para aperfeiçoamento profissional.

•	 Ampliar o número de licenças com/sem vencimento para Mestrado e Doutorado 
nas Redes públicas de Educação de Belo Horizonte.

•	 Ampliar para outros profissionais da educação a oferta de licença para Mestrado 
e Doutorado.

•	 Aprimorar o sistema de extensão de jornada.
•	 Normatizar ações que permitam a saída de professores em serviço para formações, 

garantindo a substituição por meio da extensão de jornada.
•	 Exigir um tempo mínimo de trabalho na Rede Municipal, para profissionais que 

apresentarem requerimentos de progressão por escolaridade referentes a cursos 
de Pós-graduação, quando financiados pela PBH.

•	 Apontou-se a necessidade e a importância das parcerias para formação entre a 
Educação Básica e instituições de Ensino Superior públicas e privadas.
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•	 Garantir o financiamento para atender às formações existentes e as novas demandas.
•	 Criar condições que estimulem o profissional da educação pós-graduado a contribuir 

para o fortalecimento da educação nas escolas.
•	 Modificar o critério atual da PBH, garantindo a licença integral com vencimentos 

a todos os trabalhadores em educação que forem selecionados em cursos de 
Pós-graduação Stricto sensu.

•	 É necessário obter dados das outras redes de ensino, além da municipal, para 
melhor clareza sobre o cumprimento desta Meta.

Meta 17: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educa-
ção básica, considerando o rendimento médio dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal e Municipal.
META NÃO CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Percebeu-se que a ausência de dados específicos da cidade de Belo Horizonte 
dificultou a avaliação da Meta. É necessário que o Conselho Municipal de Educação 
e o Fórum Municipal de Educação atuem nesse sentido, inclusive, com dados 
comparativos entre as redes. Há necessidade de esclarecer a metodologia que 
foi utilizada pelo INEP ao buscar os dados da PNAD Continua/ IBGE 2012-2017.

•	 Avaliar a implementação de concurso público para Professor Municipal, com carga 
horária de 40 horas, desde que mantidos os processos seletivos para cargos com 
22h30 de jornada semanal e garantindo o pagamento equivalente ao dobro do valor 
do nível na carreira referente a 22h30. Destaca-se que será necessária a devida 
proteção normativa em lei, no intuito de o piso ser considerado como nível 1 da 
carreira, mantidos os 24 níveis, para 22h30.

•	 A extinção do Fórum Permanente para a atualização progressiva do valor do piso 
salarial nacional para os profissionais do magistério está dificultando o cumprimento 
da Meta.

•	 Implementar critérios iguais para que todas as escolas possam cumprir o que dispõe 
o parágrafo 4° do artigo 2° da Lei Federal n° 11.738/08.

•	 Proporcionalmente, em relação ao piso nacional, o salário do Professor Municipal 
teve perdas desde a implementação do Plano Municipal de Educação.

•	 Entendimento dos trabalhadores em educação em relação à Lei do Piso que o 
valor a ser pago e reajustado, anualmente, deveria ser aplicado de acordo com 
a jornada e a carreira em cada município, sem considerar a proporcionalidade. 
Independente de quantas horas definem o piso nacional, cada rede deve iniciar 
com o piso na jornada e na carreira.

•	 Pediu-se a atenção necessária ao piso salarial dos docentes em relação ao salário 
oferecido. Proposta de recomposição/reajuste salarial da Rede, conforme o índice 
do piso nacional salarial no mínimo. Acréscimo de mais 1 hora de planejamento 
docente e mais 1 hora de reunião pedagógica, garantindo 1/3 de planejamento, 
conforme Lei Federal nº 11.738.

•	 Garantir 7 horas de planejamento para os profissionais da educação.
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•	 Instituir um piso único salarial nacional para todos os profissionais docentes, desde 
a Educação Básica até o Ensino Superior, assegurando reajustes anuais conforme 
esse piso.

Meta 18: assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da 
educação pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal e Municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 A Rede Municipal de Belo Horizonte possui plano de carreira e o oferecimento de 
diversas formações em parceria com UEMG e UFMG. Considera-se que este plano 
aponta incentivos para formação e progressão do professor.

•	 Importância da aceitação dos cursos a distância (Pós-graduação) pela Rede 
Municipal com maior adesão dos professores.

•	 Plano de carreira da educação pública deveria ser garantido por todas as esferas. No 
Município, são muitos os avanços, como por exemplo, a criação da função pública 
comissionada do Coordenador Pedagógico Geral (CPG). A depender do referencial, 
podemos apresentar avanços (em comparação com a Rede Estadual). Desigualdades 
(em comparação com a Rede Federal), no que diz respeito ao plano de carreira.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 No que diz respeito ao Inventário de Desenvolvimento Docente (IDP), que apresenta 
perguntas sobre as diversas dimensões da figura do professor, sugere-se que seja 
possível a manutenção permanente da edição das respostas.

•	 Desafios da Rede Municipal de estabelecer os planos de ações para atender 
às demandas de formação apresentadas pelo Inventário de Desenvolvimento 
Profissional Docente (IDP). Dada a importância do IDP, sugeriu-se a melhoria na 
estratégia da divulgação desse instrumento.

•	 Unificação dos planos de carreira dos professores da Educação Infantil com o dos 
professores municipais.

•	 Não limitar o número de progressões por escolaridade nos planos de carreira da 
educação municipal.

•	 Incluir, na avaliação dos critérios da perícia médica, desde que realizada por 
servidores públicos, para auxiliar o servidor adoentado/afastado/com adoecimento 
mental impacta o desempenho:

 - revisão de que não seja apenas o discurso médico como prevenção ao adoeci-
mento profissional, mas também palestras, auxílios, lazer, orientação psicológica;

 - humanização e acolhimento implicam em prevenção de adoecimento com 
olhar multidisciplinar: psicologia/terapia;

 - entendimento necessário sobre a complexidade do ambiente escolar como 
promotor de saúde, devido à intensidade da atuação docente nas múltiplas 
dimensões humanas;

 - ausência de tempo de discussão nas escolas para organização das tarefas/ 
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planejamentos que impedem o olhar multidisciplinar para o profissional;
 - ausência de tempo de escuta para lidar com os conflitos existentes entre 

as diferenças culturais existentes no ambiente escolar;
 - dificuldades com os espaços físicos e arquitetônicos que não permitem as relações;
 - aumento do número de estudantes com transtornos/situações emocionais 

e a instituição não sabe lidar com essas diferenças.
•	 vulnerabilidade, promoção, prevenção, manutenção da integridade física mental 

e emocional são aspectos sobre os quais necessitamos refletir sobre essa política 
para cuidar da saúde do profissional.

•	 Criação de um núcleo de atendimento para os profissionais que sofrem com a 
violência no contexto escolar. 

•	 Ampliar e divulgar melhor as ações para a promoção, a prevenção e o atendimento 
à saúde e à integridade física dos profissionais da educação.

•	 Tem-se observado dificuldade no preenchimento do quadro de professores das escolas, 
inclusive, de suprir a falta de profissionais com extensões de jornada. É necessário 
se pensar na realização de novos concursos para suprir as demandas apresentadas.

•	 Nomear e empossar os profissionais da educação aprovados em concursos anteriores.
•	 Fim da terceirização com a realização de concurso público que considere o tempo 

de trabalho dos funcionários terceirizados.
•	 Necessária melhoria das condições reais de trabalho dos professores e dos ges-

tores das escolas: garantia de maior tempo de planejamento e projetos coletivos; 
materialidade e infraestrutura de trabalho (salas de professores com equipamentos 
para planejamento).

•	 Questionou-se o cargo do CPG e do Bibliotecário Escolar. Que a indicação do 
Coordenador Pedagógico Geral seja anual. 

•	 Os assistentes administrativos educacionais que tiveram origem no cargo de Auxiliar 
de Biblioteca terem suas atividades em conformidade com o cargo original.

•	 Propõe-se a criação de formas de atendimento multidisciplinar para estudantes com 
necessidades especiais como forma de auxiliar na promoção da saúde dos professores.

•	 Que o resultado da perícia médica oficial seja dado, presencialmente, no momento 
da avaliação médica.
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EIXO VI PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Meta 4: universalizar, em regime de colaboração com o governo estadual, o acesso 
à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população 
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Municipal e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 A universalização está em curso, sobretudo no que tange ao acesso à Rede Regular. 
Todavia, faz-se necessário investir em um sistema educacional inclusivo que:

 - promova melhorias na acessibilidade pedagógica com formação continuada 
dos professores, ampliação da oferta do atendimento educacional especializado 
garantido o atendimento a 100% da demanda, aquisição e produção de materiais 
e recursos pedagógicos e tecnológicos para acessibilidade ao currículo; 

 - possibilite aos professores trocas de experiências com o AEE, viabilizando 
oportunidades de construção de conhecimento tanto para aluno com deficiência 
quanto para os demais;

 - sistematize as formações continuadas, pensando em estratégias para adesão 
do professor das classes regulares, valorizando também suas próprias práticas 
e troca de experiências, considerando o contexto de cada instituição;

 - consolide o serviço do AEE como parte integrante do Projeto Politico-Pedagógico 
da escola;

 - aprimore os processos de monitoramento da aprendizagem e registros desta, 
com modelos de intervenções e feedback no atendimento especializado, 
viabilizando olhares e percepções sobre o trabalho construído;

 - fortaleça a relação família escola ;
 - amplie o diálogo intersetorial ;
 - amplie e adeque a infraestrutura física das escolas, para atender às condições 

plenas de acessibilidade, conforme tipificação da legislação – Lei nº 10.048/2000, 
DL nº 5.296/2004 e a orientação do princípio do desenho universal previsto 
pela ABNT/NBR9050.
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EIXO VII FINANCIAMENTO

Meta 20: participar do esforço nacional de elevação dos investimentos neces-
sários à implementação das estratégias dispostas no PNE, para o alcance da 
meta nacional de ampliação do investimento público em educação pública, de 
forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do produto interno 
bruto – PIB – do País no quinto ano de vigência da Lei Federal no 13.005, de 
25 de junho de 2014 e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 
ao final do decênio. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal e Municipal.
META NÃO CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Recurso para contratação de Serviço de pessoal Terceirizado: No Estado, é vedada 
a contratação de prestação de serviços terceirizados pelas Caixas Escolares. 
Ressalta-se que a modalidade de serviço terceirizado adotada, pela prefeitura, é 
também uma forma positiva de gestão de serviços.

•	 O Coordenador esclarece que no site TCU (Tribunal de Contas da União) está 
divulgada a pequisa/levantamento quanto ao cumprimento da meta.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Sugeriu-se que se estabeleça uma Lei de Responsabilidade Educacional para que 
se assegure o atingimento da Meta nas três esferas de Governo.

•	 Sobre o FUNDEB, é necessário reafirmar a necessidade de articulação entre as 
três esferas governamentais, para que se assegurem o investimento e a ampliação 
do principal recurso para área educacional.

•	 Propõe-se a ampliação dos recursos para a educação em, no mínimo, 30% do 
orçamento público para as esferas de poder.

•	 Propõe-se fazer valer o disposto no art.9 da LDB, inciso 3º quanto a buscar, junto à 
União, apoios técnico e financeiro para o atingimento das metas constantes deste PME.

•	 Propõe-se a vinculação de um percentual de, no mínimo, 35% de recursos oriundos 
de emendas parlamentares destinadas à Educação, considerando o percentual 
destinado à saúde de 40% e à segurança de 10%.

•	 Sobre Materialidade e autonomia financeiras das escolas, propõe-se o fim da 
orientação municipal que centraliza as licitações na SMED e que se mantenha a 
autonomia financeira integral das escolas.

•	 Outro conferencista defendeu que a autonomia financeira das escolas seja mantida 
para os projetos pedagógicos específicos e que os bens materiais de uso comum 
em toda a Rede Municipal sejam adquiridos centralizadamente pela SMED.

•	 Uma terceira conferencista defendeu que as próprias escolas definam o que é 
objeto de compra centralizada, a partir de uma pesquisa interna na Rede.

•	 Valorização do profissional: realizar o planejamento financeiro, visando a assegurar 
o pagamento do piso salarial nacional para a jornada de 22h30min. 
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•	 Avaliar estrutura física das EMEIs PPPs, visando ao melhor atendimento às crianças 
e aos profissionais (toldos/guarita para porteiros/coberturas).

•	 Regionalizar prestação de contas dos recursos da Educação por meio de audiências 
públicas.

•	 Garantir a apresentação de dados orçamentários e financeiros com informações das 
redes Municipal, Estadual, Privada e Federal para permitir, de fato, uma avaliação 
da Meta 20.

•	 Discutir o pacto federativo de forma a estabelecer as competências e os investimentos 
de cada ente federado.

•	 Segundo alguns conferencistas, propõe o término das parcerias públicos privadas, 
pois transfere-se dinheiro da esfera pública para privada.

•	 Propõe-se a extinção da isenção de impostos que incidem sobre o orçamento 
educacional.

•	 Propõe-se garantir o cargo de Vice-Direção nas EMEIs PPPs.
•	 Garantir as reuniões pedagógicas nas EMEis e EMEFs.
•	 Realizar pesquisa com atualização sistemática, com objetivo de levantar o perfil 

da demanda das redes Municipal e Estadual nos respectivos recortes etários, 
mantendo o cadastro aberto ao longo do ano.

•	 Propõe-se que as Escolas da Rede Municipal sejam orientadas a inserirem a carga 
horária destinada ao recreio na proposta pedagógica de cada instituição, preser-
vando a autonomia das mesmas, com frequência exigível e a efetiva orientação 
por profissionais da educação.

•	 Criar mecanismos de transparência e de fiscalização quanto ao processo de 
concessão de bolsas de estudo nas escolas privadas em todos os níveis de ensino.

Outras considerações

•	 Rede Municipal - o Coordenador da esfera municipal apresentou os dados atualizados 
sobre a aplicação final de cada ano nas Caixas Escolares referentes aos anos: 
•	 2016 - R$280.804.932,72;
•	 2017 - R$362.243.044,63;
•	 2018 - R$233.592.620,00;
•	 2019 - previsão: R$ 156.020.747,59.

•	 Recurso para contratação de serviço de pessoal terceirizado: houve questionamentos 
quanto ao formato em vigor na Rede Municipal de Educação, bem como sobre os 
recursos despendidos com sugestões de alguns dos participantes de se realizar 
concurso público. 

•	 Questionou-se quanto à pertinência de se alocar, no orçamento da Educação, 
as despesas com pessoal contratado para as atividades meio nas escolas. Foi 
esclarecido que o orçamento de cada Secretaria segue a lógica de se alocar os 
recursos a partir de cada função de governo. Como, no caso, trata-se de atividade 
meio para escolas, as despesas devem estar alocadas no orçamento da SMED.

•	 Rede Estadual - o percentual de aplicação referente à Meta 20, não será possível 
de ser atingido pela Rede Estadual, mesmo estando em planejamento, devido à 
crise Fiscal no Estado. Não foi possível levantar os dados, pois o Plano Estadual 
somente foi aprovado no dia 26/12/2018, sob a Lei nº 23.197, o que acabou 
comprometendo o avanço da Meta. 
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•	 Solicitou-se o registro sobre a metodologia apresentada para essa Conferência em 
que as Pré-Conferências não permitiram acesso, atualização e aprofundamento 
dos dados municipais, estaduais, federais e da Rede Privada para a discussão na 
Conferência. 

•	 Com relação à avaliação da Meta cumprida - o grupo ressaltou que não foi possível 
atingir a meta diante do contexto nacional, em que pesem os esforços feitos na 
tentativa de alcancá-la.
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EIXO VIII AVALIAÇÃO EXTERNA

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 
atingir as seguintes metas projetadas para o Ideb. 

Instâncias envolvidas: redes estadual e municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇO(S) apontado(s) após a discussão da Meta

•	 Apresentação dos dados do IDEB das redes Municipal e Estadual, com destaque 
para o cumprimento das metas dos anos iniciais nas duas redes.

DESAFIO(S) apontado(s) após a discussão da Meta

•	 Apresentação dos dados do IDEB das redes Municipal e Estadual, com destaque 
para o não cumprimento das metas, em ambas as redes, nos anos finais e, na 
rede estadual, no ensino médio.

Apontamentos relevantes para o alcance da Meta

•	 Promover para professores, estudantes e gestores o conhecimento sobre avaliação 
externa e seus objetivos.

•	 Focar o trabalho pedagógico e as avaliações nas habilidades e competências, 
sem ficar, especificamente, preso ao conteúdo.

•	 Promover momentos de escuta dos estudantes sobre suas especificidades e 
perspectivas de futuro, para se desenvolver melhores práticas pedagógicas.

•	 Compreender que os processos das avaliações internas podem interferir nos 
resultados das avaliações externas.

•	 Desenvolver as competências e as habilidades necessárias para o desenvolvimento 
humano e profissional no século XXI.

•	 Desenvolver habilidades e competências contempladas na Base Nacional Comum, 
no Currículo Referência de Minas Gerais e nas Proposições Curriculares da Rede 
Municipal de BH.

•	 Capacitar professores e equipe pedagógica em relação à construção de instru-
mentos de avaliação da aprendizagem, baseados em competências e habilidades.

•	 Ter clareza das concepções de ensino-aprendizagem e avaliação por parte da 
equipe pedagógica e dos gestores.

•	 Observar o que é realizado nas práticas pedagógicas nos anos iniciais que refletem, 
positivamente, nos resultados das avaliações externas com possibilidade de uso 
nos anos finais.

•	 Conhecer e discutir o IDEB como indicador educacional e variáveis possíveis de 
serem analisadas a partir dos dados.
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EIXO IX EDUCAÇÃO SUPERIOR

Meta 12: atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a 
taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 
taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 
(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal1 e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Programa de Apoio ao Plano de Restruturação e Expansão das Universidades 
Federais – REUNI.

•	 Nota do ENEM como único critério de seleção.
•	 Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
•	 Política de apoio aos estágios obrigatório e não obrigatório.
•	 Parceria entre a Educação Básica (estadual e municipal) e as Universidades.
•	 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
•	 Programa de Residência Pedagógica.
•	 Ações de extensão que fortaleçam o diálogo com a Educação Básica e a Profissional.
•	 Interlocução com comunidades de áreas periféricas nos contextos urbano e rural.
•	 50% das vagas reservadas para ações afirmativas, de acordo com a Lei nº 

12.711/2012.
•	 Processo seletivo para vagas remanescentes da graduação para reopção de curso, 

reingresso, transferência e obtenção de novo título.
•	 Política de Estágio para os cursos de Graduação.
•	 Convênio com Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado para estágios.
•	 Celebrações de convênios, protocolos de intenções e termos de cooperação para 

estágios.
•	 Estágios em convênio com o Governo Estadual e com o Governo Municipal.
•	 Programa de Educação Tutorial (PET).
•	 Acordos bilaterais entre instituições brasileiras e estrangeiras, como o acordo 

CAPES-Cofecub.
•	 Políticas de formação inicial e continuada de professores coordenadas pelo 

COMFOR e pela COMFIC.
•	 Feiras de Ciências junto a jovens do Ensino Médio e do Fundamental.
•	 Convênios das universidades com as Secretarias Municipais de Educação de Belo 

Horizonte, Montes Claros e de outros municípios de Minas Gerais.
•	 Convênios das universidades com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.
•	 Parcerias com outras universidades públicas e privadas, institutos federais e 

instituições de educação superior de outros países.

1. Embora nas Pré-Conferências houvesse ausência de dados do CEFET, essa Instituição participou, ativamente, 
das discussões ocorridas durante a IX Conferência Municipal de Educação.
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•	 Ações de Extensão para a área da Educação, tais como programas, projetos, 
cursos e eventos.

•	 Criação da Coordenação Geral de Relações Étnico-raciais, Inclusão e Diversidade.
•	 Criação e administração de núcleos de estudos sobre gênero e diversidades.
•	 Criação e administração de núcleos de pesquisa e estudos afro-brasileiros.
•	 Criação de Curso de Português Como Língua de Acolhimento Para Imigrantes.
•	 Criação de projetos de extensão que atendam às comunidades com vulnerabilidade social.
•	 Festivais de arte, cultura e tecnologia.
•	 Parcerias com a FAPEMIG, com a FINEP e com outras entidades, para assegurar 

o apoio à política de inovação tecnológica e empreendedorismo.
•	 Criação da política de interação e diálogo com comunidades de áreas periféricas 

no contexto urbano e rural.
•	 Curso preparatório para acesso ao Ensino Profissionalizante.
•	 Projetos de extensão voltados para a Educação de Jovens e Adultos.
•	 Cursos comunitários pré-ENEM na região metropolitana.

Meta 13: atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a 
qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 
do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior de Belo Horizonte. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal² e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Estágios pós-doutorais através do Programa Institucional de Internacionalização 
– CAPES – Print.

•	 Concursos públicos em andamento para efetivação de docentes.
•	 Ações de incentivo à capacitação dos servidores.
•	 Mestrado Profissional em Educação e Docência com disciplinas noturnas e nas férias.
•	 Cursos de Especialização Lato Sensu, em sua maioria, no período noturno.
•	 Cursos de Pedagogia com disciplinas sobre as temáticas relações étnico-raciais, a 

diversidade social e cultural, as necessidades das pessoas com deficiência física e 
cognitiva e a sustentabilidade ambiental.

•	 Oferta de disciplinas que contemplem as relações étnico-raciais, diversidade cultural, 
as pessoas com deficiência e direitos humanos e sustentabilidade ambiental.

•	 Aumento do número de cursos oferecidos pelas instituições públicas.
 DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Recolhimento de dados robustos do setor privado.
•	 Oferta de cursos noturnos de Mestrado e/ou Doutorado.
•	 Garantir a efetividade da oferta de cursos que contemplem as relações étnico-raciais, a diversi-

dade social e cultural, as necessidades das pessoas com deficiência física e cognitiva e a 
sustentabilidade ambiental.

•	 Necessidade de dados mais detalhados para as próximas conferências.
•	 Redução em torno de 6% tanto no Mestrado quanto no Doutorado de 2016 a 2018.
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•	 As instituições privadas não alcançaram o cumprimento da Meta e ainda estão com 
percentual bem abaixo.

•	 As instituições públicas de Educação Superior superaram as metas estabelecidas, porém 
estão ameaçadas pelos constantes cortes nas bolsas de fomento a partir de 2015.

•	 Necessidade premente de investimentos na Educação Superior e de incentivo aos profissionais.
•	 Diminuição da porcentagem de docentes com Mestrado e Doutorado a partir de 2016.
•	 Redução em torno de 22% no número de professores mestres e 42% no número de 

professores doutores de 2016 a 2018.
•	 Estabelecer parcerias com instituições que ofereçam cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu.
•	 Estabelecer parcerias com instituições que ofereçam cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu.
•	 Oferta de programas de Stricto Sensu e Mestrado Profissional no horário noturno. 

Meta 14: contribuir para alcançar a meta nacional de elevar gradualmente o 
número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar o número 
de profissionais com as titulações de mestres e doutores em Belo Horizonte. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual, Federal² e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Aumento do número de matrículas em cursos de Doutorado e Mestrado.
•	 Ampliação da oferta de financiamento da Pós-Graduação Stricto Sensu juntamente 

às agências de fomento.
•	 Apoio à participação de discentes da pós-graduação em eventos.
•	 Apoio à publicação de artigos em periódicos.
•	 Custeio de atividades de pesquisadores estrangeiros.
•	 Oferta de parte de disciplinas do Mestrado Profissional Educação e Docência em 

período noturno e nas férias.
•	 Mobilidade internacional para estudantes no Doutorado Sanduíche subsidiado 

pela CAPES.
•	 Acordos bilaterais entre as IES e as instituições estrangeiras, como o acordo 

CAPES-Cofecub.
•	 Captação de recursos da FAPEMIG e da FADECiT para realização de projetos.
•	 Mobilidade acadêmica internacional.
•	 Instituição da política de acesso democrático ao ensino de línguas.
•	 Política de ações afirmativas na seleção e permanência de estudantes negros, quilom-

bolas, indígenas e pessoa com deficiência no Mestrado e Doutorado.
•	 Criação e ampliação de cursos de Mestrado e Doutorado nas cidades do interior.
•	 Implantação do Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-Print).
•	 Convênios com instituições internacionais, estabelecendo parcerias em projetos de pequisa.
•	 Oferta de Doutorado Acadêmico, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional 

com foco em inovação tecnológica.
•	 Recebimento de bolsas de Doutorado no edital do CNPq para Doutorado 

Acadêmico em Inovação.
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•	 Participação na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).
•	 Realização de feiras de caráter científico e tecnológico.
•	 Criação de uma Coordenação Geral de Inovação Tecnológica e Propriedade 

Intelectual.
•	 Criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia.
•	 Participação em projetos de mestrados profissionais em rede, apoiados diretamente 

pela CAPES, utilizando recursos e tecnologias de educação à distância.
•	 Atuação em Projetos de Mestrado em Rede: PROFBIO; ProfLetras; ProfArtes; 

ProfEducação Física pela CAPES.
DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Recolhimento de dados robustos do setor privado.
•	 Possibilidade de cortes dos recursos para bolsas de pós-graduandos, incentivos à 

participação em eventos e custeios na Educação Superior.
•	 Abertura de cursos noturnos de Pós-Graduação Stricto Sensu.
•	 Detalhamento dos dados das instituições que oferecem cursos noturnos, discriminação 

das regiões e das áreas de conhecimento.
•	 Criação de condições de liberação de um ou dois dias para formação do professor.
•	 Manutenção das parcerias com a IES com programas PIBID e Residência Pedagógica.
•	 Corte de verbas das instituições de Ensino Superior.
•	 Categorização da qualidade social em todos os documentos da Conferência.
•	 Adequação das pesquisas dos mestrandos e doutorandos para o apontamento de possi-

bilidades de resolução de desafios presentes na sua prática.
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EIXO X EDUCAÇÃO INTEGRAL

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos estudantes da educação básica. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual e Municipal.

META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Atendimento em 100% das escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
BH e 46,5% dos estudantes matriculados;

•	 A formação para os monitores de informática, oferecida pela Secretaria Municipal 
de Educação, atende à demanda do trabalho.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Em relação à rede física municipal, é necessário continuar analisando e avaliando 
a ocupação dos espaços, sem perder a perspectiva de aproximação com o território 
em que a escola está inserida;

•	 Ampliação do atendimento - A entrada do estudante na Escola Integrada pode 
ocorrer durante todo o ano. Entretanto, há uma lista de espera que não está sendo 
absorvida com a rapidez necessária, gerando uma demanda reprimida nos territórios 
das escolas municipais de Belo Horizonte.

•	 É fundamental investimento contínuo na ampliação dos tempos de permanência 
dos estudantes nas escolas.

•	 É necessário avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido nos programas de 
tempo integral, analisando se as estratégias pedagógicas utilizadas atendem à 
expectativa dos estudantes, favorecendo a entrada e a permanência deles nos 
programas.

•	 Construir um diagnóstico mais eficiente que permita uma leitura do cenário que 
possibilite a sustentação e a execução dos programas de Educação Integral.

•	 É necessário maior investimento nos laboratórios de informática, modernizando e 
equipando os ambientes.

•	 O atendimento dos estudantes com deficiência nas escolas municipais têm avançado, 
mas apresenta problemas como as questões relacionadas à acessibilidade nos 
espaços de apoio à Escola Integrada e a necessidade de formação não somente 
dos monitores que atuam diretamente com os estudantes com deficiência, mas 
também de todos os profissionais da equipe pedagógica. 

•	 É necessário fortalecer a oferta de oportunidades de aprendizagens diferenciadas nos 
programas de Educação Integral, como forma de legitimar a diversidade dos saberes.

•	 Realização de congressos e seminários para discussão e apresentação de práticas 
pedagógicas inovativas.

•	 Garantir tempos de planejamento entre os coordenadores, professores e monitores 
com o objetivo de fomentar a aproximação e a articulação das atividades desenvolvidas 
no turno e no contraturno, resguardando os saberes de cada segmento escolar.



175

•	 Inserção da educação integral no Projeto Político-Pedagógico das escolas.
•	 Definir e implementar os indicadores de qualidade e de avaliação da educação integral.
•	 Investir na valorização profissional e na qualificação do professor coordenador que 

atua nos programas da Educação Integral.
•	 Continuar investindo nas ações educativas que propiciem a apropriação dos espaços 

da cidade pelos estudantes, garantindo a circulação e ocupação de ambientes 
diferenciados: parques, teatros, museus, dentre outros.

•	 Há um sério problema relacionado aos investimentos do Estado na educação em 
tempo integral, faltando informações a respeito desses investimentos na Conferência 
Municipal de Educação.

Outras considerações

•	 É necessário continuar investindo na acessibilidade dos espaços de apoio à Escola 
Integrada e nos ambientes escolares.

•	 Foi precipitada a mudança do vínculo contratual do monitor de informática que 
atua nas escolas municipais, porque não foi dada oportunidade para aqueles que 
estavam atuando nas escolas se prepararem para atender às exigências do edital 
do concurso.

•	 É importante valorizar os monitores, seu notório saber e a sua relação com os 
estudantes nas escolas. 

•	 A inclusão dos estudantes com deficiência, na Rede Privada, também é um desafio.
•	 É necessário encontrar o caminho da excelência no atendimento aos estudantes 

nas escolas públicas e privadas do município de Belo Horizonte.
•	 Falta divulgação dos trabalhos exitosos desenvolvidos nas escolas e que estão 

relacionados à inclusão dos estudantes com deficiência.
•	 É preciso ficar atento à substituição dos auxiliares de apoio ao educando, após o processo 

seletivo que está em andamento, para que não falte esse profissional nas escolas.
•	 Em relação à proposta pedagógica dos programas de Educação Integral nas escolas 

do Município, pode ser qualificada com o incentivo ao trabalho com os itinerários 
formativos, por meio do estabelecimento de parcerias.

•	 O trabalho em parceria fortalece o entendimento da educação como prática social.
•	 Melhoria do ressarcimento dos atores que executam o Programa Escola Aberta.
•	 Fomentar e fortalecer as ações e oficinas voltadas para a geração de renda no 

Programa Escola Aberta e nas oficinas da Escola Integrada para a EJA.
•	 Intensificar a articulação entre as ações desenvolvidas no cotidiano escolar com 

o Programa Escola Aberta.
•	 Maior divulgação das atividades desenvolvidas no Programa Escola Aberta.
•	 Investir na qualificação e na reestruturação das oficinas ofertadas na Escola Aberta.
•	 Instituir a certificação para os cursos desenvolvidos nas oficinas de qualificação 

profissional, desenvolvidas na Escola Aberta.
•	 Buscar parcerias junto a empresas para oferta de cadastro/banco de serviços por 

meio da Escola Aberta.
•	 Em relação aos dados de rede física das escolas estaduais, faltam informações, 

o que pode indicar a intencionalidade de investimento do Estado.
•	 Percebe-se um certo descaso da Secretaria Estadual de Educação em relação ao 

Plano Municipal de Educação, demonstrando falta de empenho em participar da 
Conferência.
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EIXO XI GESTÃO DEMOCRÁTICA

Meta 19: assegurar, no prazo de dois anos, condições para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
dos sistemas públicos de educação, prevendo recursos e apoio técnico para tanto. 

Instâncias envolvidas: redes Estadual e Municipal.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

Eleição e formação de diretores

•	 Eleição para diretores em 100% das escolas, com a participação de pais, estudantes 
e servidores de cada instituição, utilizando recursos tecnológicos para garantir 
segurança e confiabilidade.

•	 Estabelecer pré-requisitos para as candidaturas ao cargo de Direção Escolar, 
que constituem ferramentas extremamente importantes para garantir uma gestão 
comprometida com a eficácia, a eficiência, a transparência e a qualidade do 
trabalho, efetivando o exercício da democracia, conforme os princípios vigentes 
na legislação, objetivando a qualidade social da educação e a garantia de direitos.

•	 Garantir a formação político-pedagógica, financeira e de gestão aos candidatos à 
Direção Escolar e aos diretores eleitos durante o triênio, por meio das Secretarias 
e/ou instituições parceiras, ouvindo-os na elaboração e na definição de temáticas, 
por meio de encontros centralizados, visando à troca de experiências e à avaliação 
das políticas educacionais.
•	 As formações devem contemplar a preparação para uma gestão demo-

crática eficiente, garantindo a participação da comunidade, bem como o 
acesso às informações e a transparência nas ações, gastos públicos etc... 

Articulações Intersetorial e Interinstitucional

•	 Reforçar e ampliar as articulações intersetoriais, sobretudo com o Conselho Tutelar, 
para que a escola tenha um retorno das demandas encaminhadas, procurando 
fortalecer os vínculos e estabelecer uma parceria mais efetiva com as escolas.

•	 Manter apoio técnico aos conselhos do Fundeb, CME e CAE, com a devida 
valorização dos profissionais.

•	 Fomentar um olhar intersetorial da escola no território, buscando uma maior 
interação entre escola e comunidade, na busca da solução de conflitos, garantindo 
uma efetiva participação democrática.

•	 Ampliar o diálogo entre as secretarias de Educação e demais secretarias para 
potencializar os diversos projetos já existentes e outros, efetivando a intersetorialidade.

•	 Potencializar as redes de diálogos e trocas de experiências entre escolas e demais 
redes de ensino.
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•	 Estabelecer diálogo entre escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, 
propiciando transições harmoniosas para as crianças. Estabelecer articulação 
entre as instituições, garantindo diálogo com foco no desenvolvimento integral 
dos estudantes.

•	 Melhorar a articulação entre os setores da Secretaria Municipal de Educação 
envolvidos em relação à utilização dos recursos financeiros.

Fortalecimento do Colegiado

•	 Reformular a constituição dos colegiados escolares em toda a Rede Municipal de 
Educação, com a participação de representantes de todos os segmentos, fortale-
cendo-os como espaços participativos e democráticos, mediadores de conflitos, 
construtores e avaliadores dos projetos políticos-pedagógicos, da gestão financeira 
e administrativa.

•	 Garantir espaços de reuniões por segmentos da Comunidade Escolar, na mesma 
periodicidade das reuniões dos colegiados, considerando-se a discussão e a 
proposição das pautas.

•	 Garantir a capacitação dos membros dos colegiados para sua efetiva participação.

Monitoramento e Avaliação

•	 Monitoramento e avaliação contínuos e coletivos da gestão em exercício e das ações 
em andamento, referentes ao fortalecimento da gestão democrática por meio de:

 - assembleias escolares realizadas, no mínimo, a cada seis meses;
 - rodas de conversa, assembleias de turmas e reuniões de representantes 

de turmas;
 - seminários para a (re)elaboração do Projeto Político-Pedagógico e do 

Regimento Escolar, com a participação de toda a comunidade escolar;
 - avaliações semestrais pelos órgãos competentes das respectivas secretarias 

de Educação, nas dimensões político-pedagógica, administrativa, financeira 
e interpessoal no ambiente escolar.

Diretrizes Democráticas

•	 Criar comissões de diretores de escolas com representação de todas as regionais 
por meio de eleição, em que se tenha o poder deliberativo em pautas das diretrizes 
educacionais da Cidade.

•	 Garantir o cumprimento dos processos de eleição dos colegiados escolares nas 
Redes Municipal e Estadual, de acordo com a legislação em vigor.

•	 Realizar concurso público na Rede Estadual, no prazo de um ano, para suprir as 
vagas de designação de professores.

•	 Disponibilizar verba específica para viabilizar as diversas ações do Conselho 
Municipal de Educação de Belo Horizonte e de seus conselheiros, de forma a 
garantir o amplo direito de participação e de representação dos diferentes atores 
envolvidos no Sistema Municipal de Educação de Belo Horizonte.

•	 Possibilitar ampla divulgação e transparência dos requisitos necessários para a 
composição do Conselho Estadual de Educação, assim como seu funcionamento 
e atribuições previstas em Lei.
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•	 Garantir que o Estado não seja omisso nas garantias democráticas constitucionais 
dos estabelecimentos particulares de ensino.

•	 Garantir a alternância de poder nas eleições para diretores das escolas.
•	 Mais autonomia na utilização dos recursos da Caixa Escolar.
•	 Que a SMED formalize os fluxos, por meio de ofícios e e-mails, sobre a utilização 

de recursos, apontando as gerências responsáveis por eles.

Rede Privada

•	 Instituir a gestão democrática no setor privado, tendo como referência os planos 
Estadual e Municipal de Educação.

•	 Dar visibilidade à gestão democrática dos projetos estruturantes das secretarias 
Municipal e Estadual e do setor privado, garantindo transparência e acesso aos 
dados, por meio da construção de um portal sobre o tema nos sites das instituições.

Recomendação

•	 Que o contrato de prestação de serviço dentro das escolas, com empresas privadas, 
se adeque à política educacional pública.
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EIXO XII DIVERSIDADE E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

META 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Reuniões de alinhamento para assegurar formações, materialidades. O Sistema 
de Gestão Escolar (SGE) apresenta dados para monitorar crianças quilombolas, 
indígenas com grupo étnico, crianças de comunidades ciganas e circenses e, até 
2020, qualificará dados sobre frequência.

•	 Redes Própria e Parceira recebem obras literárias que abordam a diversidade 
étnica com kits de literatura.

•	 Formação para docente e demais profissionais da educação em serviço nas 
escolas pública e privada em história e cultura africana, indígena, afro-brasileira, 
quilombola, cigana, educação das relações étnico-raciais, equidade de gênero e 
diversidade religiosa.

•	 Embora o atendimento de 4 a 5 anos esteja assegurado, é necessário monitorar 
se todas as famílias, principalmente as mais vulneráveis (quilombolas, ciganos, 
itinerantes, de assentamentos, dentre outros), têm conseguido se cadastrarem e 
serem atendidas e manter o processo de formação dos profissionais e encontros 
com famílias.

•	 Investimento na ampliação do acervo literário que trata da diversidade étnico-racial 
e de gênero, considerando as leis nº 10.639/03 e 11.645/08.

•	 Investimento em formação e materialidade adequadas para o trato pedagógico dos 
conteúdos relacionados à história e à cultura africana, afro-brasileira, indígena e 
educação das relações étnico-raciais.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Compartilhamento de sugestões de atividades e diretrizes de trabalho, a partir das 
obras literárias que abordam a diversidade étnica contidas nos kits de literatura.

•	 Ações anuais que abordam histórias afro-brasileira e indígena na Educação Infantil.

•	 Fortalecimento dos núcleos de estudos das relações étnico-raciais que acontecem 
mensalmente.

•	 Apontar a importância da autodeclaração no intuito de monitorar e sinalizar dados que 
auxiliem a política de promoção da igualdade étnico-racial e a dificuldade nas famílias 
em autodeclaração no censo escolar por desconhecimento ou constrangimento.

•	 Discussão da identidade étnico-racial desde a Educação Infantil; de formações para 
secretários escolares em relação aos objetivos e à importância da autodeclaração 
para o SGE.
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•	 Necessidade de formação, qualificação de secretários para preenchimento de 
dados e informações às famílias.

•	 Plataforma 50/50 assinada pelo Prefeito Alexandre Kalil, na ONU, sobre Plano de 
Equidade de Gênero.

•	 A gestão deve se implicar e articular com o coletivo de docentes e demais profissionais 
da educação, garantindo a implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e 
do Decreto nº 16.533/16.

•	 O racismo, o preconceito e a discriminação impactam o acesso, a permanência e 
a aprendizagem das crianças.

•	 Racismo institucional em murais da escola.
•	 Grupos de estudos, parceria com UFMG (Laseb) para ampliar discussões e ações 

sobre diversidade e equidade.
•	 Garantir participação mínima, por escola, de monitores e professores coordenadores 

responsáveis pelo Programa Escola Integrada nas formações relacionadas à 
discussão étnico-racial e de gênero.

•	 Evidenciar os percursos, circuitos de museus e lugares de histórias sobre negros 
que foram invisibilizadas.

•	 Parcerias com ações afirmativas na UFMG, formações específicas e recursos 
destinados á escola para compra de materialidade: livros de literatura, brinquedos.

•	 Monitoramento e avaliação do Plano de Ação de Diretores com relação às ações 
e às estratégias para efetivação das leis nº 10.639 e nº 11.645 pela SMED e 
comunidade escolar.

•	 Plano Nacional de Educação e Plano de Diversidade Étnico-Racial são planos da 
cidade e não restritos à Rede Municipal.

•	 Representação da SMED junto ao movimento negro, educação e cultura e outros.
•	 Parcerias com Conselho Tutelar, projetos como “Maria da Penha vai à Escola”, 

TJMG (Semana da Paz em Casa) como estratégias para garantir permanência da 
criança na escola.

•	 Participação no Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Equidade, Fórum Gênero 
e Educação na UFMG com seminário anual, Plataforma 50/50 e outras ações e 
estratégias	que	potencializam	formações	e	reflexões.

•	 Falta materialidade sobre cultura cigana e são necessários monitoramento, pesquisa 
e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na Rede.

•	 Preconceito e falta de valorização quanto à profissão de educador pelo reduzido 
número de professores homens na Educação Infantil.

•	 Construção de espaços do brincar, pedagogicamente corretos, pensando-se nas 
questões étnicas e de gênero.

•	 Retomar e qualificar o profissional de referência do Programa Saúde na Escola (PSE) 
para a formação integral dos estudantes, como um eixo transversal no Currículo.

•	 Qualificar a atividade dos educadores de forma pragmática e crítica, modificando 
a forma de acompanhamento dos profissionais nas salas de aula e qualificar a 
avaliação dos estágios probatórios.

•	 Participação da equipe pedagógica nas discussões sobre as construções de 
equipamentos escolares.

•	 Tornar as escolas, realmente, integrais e Belo Horizonte uma Cidade Educadora de 
fato, com ocupação da “cidade” pelos estudantes, com participação da educação 
e através de projetos viáveis, como história de mulheres e território negro, com 
garantia de recursos.
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•	 Implementar e/ou manter a formação continuada para os professores, garantindo 
extensão de jornada quando houver a necessidade de saída da escola dos docentes, 
nas temáticas de diversidade étnico-racial e de gênero.

•	 Criar parcerias externas para oferta de formação, capacitação e oferta de prestação 
de serviços, favorecendo as Empresas Socialmente Responsáveis (ESRs).

•	 Melhorar e qualificar o Conselho Tutelar.
•	 Institucionalizar as temáticas étnico-raciais e de equidade de gênero na construção 

e na revisão dos projetos políticos pedagógicos das escolas públicas e privadas.
•	 Implementar um comitê permanente de formação para servidores municipais de 

todos as conselhos municipais de educação de BH, secretarias da PBH para 
conscientização e adesão ao plano da ONU mulheres.

•	 Rever os PPPs das escolas.
•	 Fazer uma força tarefa, implicando a saúde e a educação no sentido de viabilizar a 

manutenção de crianças e adolescentes que estão sob medida protetiva e medidas 
sócio-educativas.

•	 Realizar discussões, oficinas e formações com professores da Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte para conhecimento das questões ligadas ao público 
LGBT em respeito a essa população quanto à orientação sexual e identidade de 
gênero.

•	 Garantir a realização de formações sobre identidade de gênero e todas as questões 
ligadas ao universo LGBT em respeito a essa população.

•	 Necessidade de formação dos profissionais a fim de lidar com grande dificuldade 
das relações entre as crianças e os adolescentes pela falta de tolerância uns com 
os outros.

•	 Faltam estudos indicadores que mostrem os impactos que as relações étnico-raciais 
têm sobre os índices do IDEB.

•	 Realizar a mudança de práticas escolares que abordem a temática histórica do 
protagonismo dos afro-brasileiros, inclusive de outros grupos identitários e formar 
professores sobre as temáticas avaliadas pelo grupo, a fim de garantir práticas 
efetivas que abordem a temática.

•	 Reforçar ações pedagógicas diversificadas para o processo de recuperação.
•	 Criar cursos de formação continuada sobre a temática Diversidade de Gênero e 

Étnico- racial nas redes municipal, estadual e privada.
•	 Publicizar para a comunidade escolar as formações, especificamente, dos núcleos 

de estudos das relações étnico-raciais para professores e demais profissionais da 
educação e estabelecer tempo para repasse dentro das escolas das formações 
em colegiados, assembleias e outros espaços democráticos da escola.

•	 Incluir nos currículos escolares as temáticas relativas às diversidades e equidades.
•	 Escolha de livros didáticos que contemplem estudos e imagens referentes às 

questões étnico-racial e indígena.
•	 Assegurar acesso aos bens culturais que tratam da história indígena, africana e 

afro-brasileira; aos patrimônios, tais como: quilombos, capoeira e espaços históricos 
que contam a história negra e indígena.

•	 Que os gestores e profissionais que atuam nas instituições educacionais participem 
também de formações relacionadas à promoção da igualdade racial.

•	 Realizar campanhas nas instituições educacionais para o combate ao racismo e 
LBGTfobia promoção da igualdade e equidade racial e de gênero.
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•	 Atualizar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas con-
forme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as normativas municipais. 

META 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, buscando garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Canais de denúncia e acompanhamento dos casos (via online).
•	 Universalização do atendimento das crianças de 4 a 5 anos de idade.
•	 Embora o atendimento de 4 e 5 anos esteja assegurado, é necessário monitorar 

se todas as famílias, principalmente as mais vulneráveis (quilombolas, ciganos, 
itinerantes, de assentamentos, dentre outros) tenham conseguido se cadastrar e 
serem atendidas e manter processo de formação dos profissionais e encontros 
com famílias.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 O racismo, o preconceito e a discriminação impactam o acesso, a permanência e 
a aprendizagem das crianças.

•	 Dar visibilidade às diferentes opressões e discriminações sofridas pelos estudantes 
e a necessidade de destacar a individualidade.

•	 Parcerias com Conselho Tutelar, projetos como “Maria da Penha vai à Escola”, 
TJMG (Semana da Paz em Casa), como estratégias para garantir permanência 
da criança na escola.

•	 Redução das turmas integrais.
•	 Garantir o anonimato, a agilidade no tratamento das denúncias e criar vínculos de 

diálogo e confiança da escola com a SMED, para acompanhamento das situações 
de abuso e discriminação.

•	 Facilitar os canais de denúncia e de acompanhamento dos casos (via on-line).
•	 Ampliar a busca ativa da população LGBT não escolarizada, em especial, travestis 

e transexuais.
•	 Ampliar e divulgar amplamente, inclusive para os profissionais, a importância das 

articulações em rede, na perspectiva da intersetorialidade, para assegurar acesso, 
permanecia e aprendizagem.

•	 Assegurar mais formações/qualificação para profissionais da educação e famílias 
em relação ao bullying, formas de automutilação e respeito à diversidade religiosa 
e à não religião.

•	 O Conselho Tutelar não tem oferecido encaminhamentos satisfatórios na maioria dos 
casos graves. Sendo assim, é necessário melhorar a relação do Conselho com a escola.

•	 Formação para as famílias, para um maior entendimento das questões sobre a 
diversidade, visando a garantir a frequência dos estudantes.

•	 Potencializar as ações das buscas ativas - articuladas com outras secretarias e 
com a Rede de Proteção - dos estudantes em situação de infrequência.
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•	 Qualificar o monitoramento da frequência e aprendizagem dos estudantes quilom-
bolas, indígenas, ciganos, imigrantes ou que evadiram em função de discriminação. 

META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 
cinco por cento) dos estudantes da educação básica. 

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Publicizar as formações e os cursos aos docentes e demais profissionais da 
educação em serviço na escola - pública e privada - em história e cultura africana, 
indígena, afro-brasileira, quilombola, cigana, educação das relações étnico-raciais, 
equidade de gênero e diversidade religiosa.

•	 Fortalecimento dos núcleos de estudos das relações étnico-raciais que acontecem 
mensalmente.

•	 Apontar a importância da autodeclaração, pois há dificuldade das famílias em 
autodeclaração no Censo Escolar.

•	 Plataforma 50/50 assinada pelo Prefeito Alexandre Kalil, na ONU, sobre Plano de 
Equidade de Gênero.

•	 A Gestão deve se implicar e articular com o coletivo de docentes e demais profissionais 
da educação, garantindo a implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e 
do Decreto nº 16.533/16.

•	 Racismo institucional em murais da escola.
•	 Garantir o respeito à diversidade religiosa, criando espaços de discussões com os 

gestores e a comunidade escolar.
•	 Implementar ações junto à comunidade escolar para promover o respeito à orientação 

sexual, identidade e equidade de gênero, enfrentamentos à reprodução de cultura 
sexista, machista e misógina nas escolas públicas e privadas.

•	 Criação de núcleos de estudos sobre Equidade de Gênero.
•	 Evidenciar os percursos, circuitos de museus e lugares de histórias sobre negros 

que foram invisibilizadas.
•	 Parcerias com ações afirmativas na UFMG, formações específicas e recursos 

destinados à escola para compra de materialidade: livros de literatura, brinquedos.
•	 Monitoramento e avaliação do Plano de Ação de Diretores com relação às ações 

e estratégias para efetivação das leis nº 10.639/03 e 11.645/08 pela SMED e 
comunidade escolar.

•	 Plano Nacional de Educação e Plano de Diversidade Étnico-Racial são planos da 
Cidade e não restritos à Rede Municipal.

•	 Representação da SMED junto ao movimento negro, educação e cultura e outros.
•	 Falta materialidade sobre cultura cigana e é necessário monitoramento, pesquisa 

e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na Rede.
•	 Redução das turmas integrais.
•	 Construção de espaços do brincar pedagogicamente corretos, pensando-se nas 

questões étnicas e de gênero.
•	 Adequação da política de tempo integral com outras secretarias da PBH, utilizando 

espaços e profissionais de forma mais sistemática com o ensino regular.
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•	 Tornar as escolas, realmente, integrais e Belo Horizonte, em uma Cidade Educadora 
de fato, com ocupação da “Cidade” pelos estudantes, com participação da educação 
e através de projetos viáveis, como história de mulheres e território negro, inclusive, 
com garantia de recursos.

•	 Institucionalizar as temáticas étnico-raciais e de equidade de gênero na construção 
e na revisão dos projetos políticos-pedagógicos das escolas públicas e privadas.

•	 Criar estratégias de abordagem e orientação das famílias que encontram dificuldades 
de lidar com a diversidade de gênero e sexual dos estudantes.

•	 Realizar discussões, oficinas e formações com professores da Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte, para conhecimento das questões ligadas ao público 
LGBT em respeito a essa população quanto à orientação sexual e identidade de 
gênero.

•	 Faltam estudos indicadores que mostrem os impactos que as relações étnico-raciais 
têm sobre os índices do IDEB.

•	 Realizar a mudança de práticas escolares que abordem a temática histórica do 
protagonismo dos afro-brasileiros, inclusive de outros grupos indentitários e formar 
professores quanto às temáticas avaliadas pelo grupo, a fim de garantir práticas 
efetivas que as abordem.

•	 Embora o atendimento de 4 a 5 anos esteja assegurado, é necessário monitorar 
se todas as famílias, principalmente as mais vulneráveis (quilombolas, ciganos, 
itinerantes, de assentamentos, dentre outros) têm conseguido se cadastrar e serem 
atendidas e manter processo de formação dos profissionais e encontros com famílias.

•	 Ampliar e divulgar amplamente, inclusive para os profissionais, a importância das 
articulações em rede, na perspectiva da intersetorialidade, para assegurar acesso, 
permanecia e aprendizagem.

•	 Assegurar mais formações/qualificação para profissionais da educação e famílias 
em relação ao bullying, formas de automutilação e respeito a diversidade religiosa 
e a não religião.

•	 Manter investimentos na ampliação do acervo literário que trata da diversidade 
étnico-racial e de gênero, considerando as leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08.

•	 Manter o investimento em formação e materialidades adequadas para o trato 
pedagógico dos conteúdos relacionados à história e cultura africana, afro-brasileira, 
indígena e educação das relações étnico-raciais.

•	 Publicizar à comunidade escolar as formações, especificamente, dos núcleos de 
estudos das relações étnico-raciais para professores e demais profissionais da 
educação e estabelecer tempo para repasse dentro das escolas das formações 
em colegiados, assembleias e outros espaços democráticos da escola.

•	 Incluir nos currículos escolares as temáticas relativas às diversidades e equidades.
•	 Assegurar acesso bens culturais que tratam da história indígena africana e afro

-brasileira; aos patrimônios, tais como: quilombos, capoeira e espaços históricos 
que contam a história negra e indígena.

•	 Que os gestores e profissionais que atuam nas instituições educacionais participem 
também de formações relacionadas à promoção da igualdade racial e realizar 
campanhas nas instituições educacionais para o combate ao racismo e LBGTfobia 
promoção da igualdade e da equidade racial e de gênero.

•	 Atualizar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas conforme 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as normativas municipais.



185

•	 Universalizar as discussões - mais representantes das escolas nos grupos 
regionalizados nos encontros do Étnico-Raciais; espaços para a divulga-
ção e a articulação sobre a temática com ampliação e socialização; estra-
tégias de políticas de rede; trazer e divulgar documento Plano Municipal da 
Promoção da Igualdade Racial (CME), para que seja incorporado; acesso aos 
documentos facilitado e mais representatividade da comunidade na escola. 

META 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 
atingir as seguintes metas projetadas para o Ideb. 

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Canais de denúncia e acompanhamento dos casos (via online).
•	 Investimentos na ampliação do acervo literário que trata da diversidade étnico-racial 

e de gênero, considerando as leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08.
DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Publicizar as formações e cursos aos docentes e demais profissionais da educação 
em serviço, na escola pública e privada, em história e cultura africana, indígena, 
afro-brasileira, quilombola, cigana, educação das relações étnico-raciais, equidade 
de gênero e diversidade religiosa.

•	 Fortalecimento dos núcleos de estudos das relações étnico-racial que acontecem 
mensalmente.

•	 Apontar a importância da autodeclaração, pois há dificuldade das famílias em se 
autodeclararem no Censo Escolar.

•	 Discussão da identidade étnico-racial desde a Educação Infantil; de formações para 
secretários escolares em relação aos objetivos e à importância da autodeclaração 
para o SGE.

•	 Necessidade de formação, qualificação de secretários para preenchimento de dados 
e informações às famílias.

•	 Plataforma 50/50 assinada pelo Prefeito Alexandre Kalil, na ONU, sobre Plano de 
Equidade de Gênero.

•	 A Gestão deve se implicar e articular com o coletivo de docentes e os demais 
profissionais da educação, garantindo a implementação das leis nº 10.639/03 e nº 
11.645/08 e do Decreto nº 16.533/16.

•	 O racismo, o preconceito e a discriminação impactam o acesso, a permanência e a 
aprendizagem das crianças.

•	 Racismo institucional em murais da escola.
•	 Garantir o respeito à diversidade religiosa, criando espaços de discussão entre os 

gestores e comunidade escolar.
•	 Grupos de estudos, parceria com UFMG (Laseb) para ampliar discussões e ações 

sobre diversidade e equidade.
•	 Avanços da Prefeitura de Belo Horizonte em relação à discussão étnico-racial, mas 

acredita-se ainda que a discussão de gênero é o “calcanhar de aquiles” da Educação.
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•	 Dar visibilidade às diferentes opressões e discriminações sofridas pelos estudantes 
e a necessidade de destacar a individualidade.

•	 Discussão transversal na Educação, para valorização e respeito às diferenças e aos 
seus sujeitos.

•	 Garantir participação mínima, por escola, de monitores e professores coordenadores 
responsáveis pelo Programa Escola Integrada nas formações relacionadas à discussão 
étnico-racial e de gênero.

•	 Evidenciar os percursos, circuitos de museus e lugares de histórias negras que foram 
invisibilizadas.

•	 Parcerias com ações afirmativas na UFMG, formações específicas e recursos 
destinados à escola para compra de materialidade: livros de literatura, brinquedos.

•	 Monitoramento e avaliação do Plano de Ação de Diretores com relação às ações 
e estratégias para efetivação das leis nº 10.639/03 e 11.645/08 pela SMED e 
comunidade escolar.

•	 Plano Nacional de Educação e Plano de Diversidade Étnico-Racial são planos da 
cidade e não restritos à rede municipal.

•	 Representação da SMED junto ao movimento negro, educação e cultura e outros.
•	 Parcerias com Conselho Tutelar, projetos como “Maria da Penha vai à Escola”, 

TJMG (Semana da Paz em Casa) como estratégias para se garantir permanência 
da criança na escola.

•	 Participação no Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Equidade, no Fórum 
Gênero e Educação, na UFMG, com seminário anual; Plataforma 50/50 e outras 
ações	e	estratégias	que	potencializam	formações	e	reflexões.

•	 Parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 
e Cidadania (SMASAC) para atendimento à comunidade LGBT e outros públicos 
vulneráveis no universo da EJA.

•	 Falta materialidade sobre cultura cigana e são necessários o monitoramento, pesquisa 
e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na Rede.

•	 Redução das turmas integrais.
•	 Construção de espaços do brincar pedagogicamente corretos, pensando nas 

questões étnicas e de gênero.
•	 Tornar as escolas, realmente, integrais e Belo Horizonte em uma Cidade Educadora 

de fato, com ocupação da “Cidade” pelos estudantes, com participação da educação 
e através de projetos viáveis, como história de mulheres e território negro, inclusive, 
com garantia de recursos.

•	 Implementar e/ou manter a formação continuada para os professores, garantindo 
extensão de jornada, quando houver a necessidade de saída da escola dos docentes, 
nas temáticas de diversidade étnico-racial e de gênero.

•	 Garantir o anonimato, a agilidade no tratamento das denúncias e criar vínculos de 
diálogo e confiança da escola com a SMED para acompanhamento das situações 
de abuso e discriminação.

•	 Facilitar os canais de denúncia e acompanhamento dos casos (via online).
•	 Reavaliar	o	fluxo	para	o	Ensino	Fundamental,	levando	em	consideração	as	situações	

de vulnerabilidade.
•	 Institucionalizar as temáticas étnico-raciais e de equidade de gênero na construção 

e na revisão dos projetos políticos-pedagógicos das escolas públicas e privadas.
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•	 Implementar um comitê permanente de formação para servidores municipais de 
todos os CMEs de BH, secretarias da PBH para conscientização e adesão ao plano 
da ONU mulheres.

•	 Faltam estudos indicadores que mostrem os impactos que as relações étnico-raciais 
têm sobre os índices do IDEB.

•	 Realizar a mudança de práticas escolares que abordem a temática histórica do 
protagonismo dos afro-brasileiros, inclusive de outros grupos identitários, e formar 
professores sobre as temáticas avaliadas pelo grupo, a fim de se garantir práticas 
efetivas que abordem a temática.

•	 Necessidade de atentar para as especificidades do público da EJA, em especial, no 
tocante à diversidade étnica, racial, de gênero e de orientação sexual desse público.

•	 Ampliar e divulgar amplamente, inclusive para os profissionais, a importância das 
articulações em rede, na perspectiva da intersetorialidade, para assegurar acesso, 
permanecia e aprendizagem.

•	 Assegurar mais formações/qualificação para profissionais da educação e famílias 
em relação ao bullying, formas de automutilação e respeito à diversidade religiosa 
e à não religião. 

•	 Manter investimentos na ampliação do acervo literário que trata da diversidade 
étnico-racial e de gênero, considerando as leis nº 10.639/03 e 11.645/08.

•	 Manter o investimento em formação e materialidade adequada para o trato peda-
gógico dos conteúdos relacionados à história e às culturas africana, afro-brasileira, 
indígena e educação das relações étnico-raciais.

•	 Publicizar para a comunidade escolar as formações, especificamente, dos núcleos 
de estudos das relações étnico-raciais, para professores e demais profissionais da 
educação e estabelecer tempo para repassá-las, dentro das escolas, nas reuniões 
de colegiados, nas assembleias e em outros espaços democráticos da instituição 
escolar.

•	 Incluir, nos currículos escolares, as temáticas relativas às diversidades e equidades.
•	 Assegurar acesso tanto aos bens culturais que tratam da história indígena, africana 

e afro-brasileira, quanto aos patrimônios, tais como: quilombos, capoeira e espaços 
históricos que contam a história negra e indígena.

•	 Que gestores e profissionais que atuam nas instituições educacionais participem 
também de formações relacionadas à promoção da igualdade racial.

•	 Atualizar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas, conforme 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as normativas municipais.

 
 
META 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no penúltimo 
ano de vigência do PNE para os 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar 
a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Instâncias envolvidas: redes Municipal, Parceira e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

AVANÇOS apontados após a discussão da Meta

•	 Parcerias com Conselho Tutelar, projetos como “Maria da Penha vai à Escola”, 
TJMG (Semana da Paz em Casa), como estratégias para se garantir a permanência 
da criança na escola.

•	 Elaboração do Plano Municipal de Equidade de Gênero (SMASAC) no eixo “Educação 
Inclusiva”, não sexista e não racista.

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 Fortalecimento dos núcleos de estudos das relações étnico-raciais que acontecem 
mensalmente.

•	 Assegurar aplicação do Decreto Municipal nº 16.533/16, Resolução CME 002/08, 
SEE Resolução 3.423/17, Decreto Estadual nº 47.148/17, para garantir o respeito 
ao nome social do estudante.

•	 A Gestão deve se implicar e articular com o coletivo de docentes e demais profissionais 
da educação, garantindo a implementação das leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08 e 
do Decreto nº 16.533/16.

•	 Grupos de estudos, parceria com UFMG (Laseb), para ampliar discussões e ações 
sobre diversidade e equidade.

•	 Implementar ações junto à comunidade escolar para promover o respeito à orientação 
sexual, à identidade e à equidade de gênero, enfrentamentos à reprodução de 
cultura sexista, machista e misógina nas escolas públicas e privadas.

•	 Criação de núcleos de estudos em Equidade de Gênero.
•	 Dar visibilidade às diferentes opressões e discriminações sofridas pelos estudantes 

e a necessidade de destacar a individualidade.
•	 Garantir participação mínima, por escola, de monitores e professores coordenadores 

responsáveis pelo Programa Escola Integrada nas formações relacionadas à 
discussão étnico-racial e de gênero.

•	 Plano Nacional de Educação e Plano de Diversidade Étnico-Racial são planos da 
Cidade e não restritos à Rede Municipal.

•	 Representação da SMED junto ao movimento negro, educação e cultura e outros.
•	 Participação no Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Equidade, no Fórum 

Gênero e Educação, na UFMG, com seminário anual; Plataforma 50/50 e outras 
ações	e	estratégias	que	potencializam	formações	e	reflexões.

•	 Parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar 
e Cidadania (SMASAC) para atendimento à comunidade LGBT e outros públicos 
vulneráveis no universo da EJA.

•	 Falta materialidade sobre cultura cigana e são necessários o monitoramento, pesquisa 
e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na Rede.

•	 Qualificar a atividade dos Educadores de forma pragmática e crítica, modificando 
a forma de acompanhamento dos profissionais nas salas de aula e qualificar a 
avaliação dos Estágios Probatórios.

•	 Implementar e/ou manter a formação continuada para os professores, garantindo 
extensão de jornada, quando houver a necessidade de saída da escola dos docentes, 
nas temáticas de diversidade étnico-racial e de gênero.
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•	 Reavaliar	o	fluxo	para	o	Ensino	Fundamental,	levando	em	consideração	as	situações	
de vulnerabilidade.

•	 Institucionalizar as temáticas étnico-raciais e de equidade de gênero na construção 
e na revisão dos projetos políticos-pedagógicos das escolas públicas e privadas.

•	 O repasse, nas escolas, sobre as discussões que acontecem nos grupos de estudos 
das relações étnico-raciais também não acontece de forma satisfatória.

•	 Criar estratégias de abordagem e orientação das famílias que encontram dificuldades 
em lidar com a diversidade de gênero e sexual dos estudantes.

•	 Realizar discussões, oficinas e formações com professores da Rede Municipal de 
Educação de Belo Horizonte para conhecimento das questões ligadas ao público LGBT 
para respeito a essa população quanto à orientação sexual e à identidade de gênero.

•	 Garantir a realização de formações sobre identidade de gênero e todas as questões 
ligadas ao universo LGBT, em respeito a essa população.

•	 Faltam estudos indicadores que mostrem os impactos que as relações étnico-raciais 
têm sobre os índices do IDEB.

•	 Realizar a mudança de práticas escolares que abordem a temática histórica do 
protagonismo dos afro-brasileiros, inclusive de outros grupos identitários e formar 
professores sobre as temáticas avaliadas pelo grupo, a fim de se garantirem práticas 
efetivas que as abordem.

•	 Necessidade de se atentar para as especificidades do público da EJA, em especial, 
no tocante à diversidade étnica, racial, de gênero e de orientação sexual desse 
público.

•	 Ampliar a busca ativa da população LGBT não escolarizada, em especial, travestis 
e transexuais.

•	 Manter investimentos na ampliação do acervo literário que trata da diversidade 
étnico-racial e de gênero, considerando as leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08.

•	 Necessidade de uma busca ativa para eliminação do analfabetismo funcional da 
população LGBT e oferta de formações para sua inclusão no mundo do trabalho.

•	 Criar cursos de formação continuada sobre a temática Diversidade de Gênero e 
Étnico-racial nas redes Municipal, Estadual e Privada.

•	 Busca ativa da população LGBT da faixa dos 18 a 29 anos que ainda não concluiu 
o Ensino Fundamental, organizando turmas com proposta pedagógica adequada ao 
perfil dos estudantes e professor com capacitação para atuar junto a esse público.

•	 Manter o investimento em formação e materialidade adequada para o trato peda-
gógico dos conteúdos relacionados à história e à cultura africana, afro-brasileira, 
indígena e educação das relações étnico-raciais.

•	 Formação para as famílias para um maior entendimento das questões sobre a 
diversidade, visando a garantir a frequência dos estudantes.

•	 Potencializar as ações das buscas ativas, articuladas com outras secretarias e com 
a Rede de Proteção dos estudantes em situação de infrequência.

•	 Qualificar o monitoramento da frequência e da aprendizagem dos estudantes quilom-
bolas, indígenas, ciganos, imigrantes ou que evadiram em função de discriminação.

•	 Assegurar acesso tanto aos bens culturais que tratam da história indígena, africana 
e afro-brasileira, quanto aos patrimônios, tais como: quilombos, capoeira e espaços 
históricos que contam a história negra e indígena.

•	 Que os gestores e profissionais que atuam nas instituições educacionais participem 
também de formações relacionadas à promoção da igualdade racial.
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•	 Realizar campanhas nas instituições educacionais para o combate ao racismo, 
à LBGTfobia e para a promoção da igualdade e da equidade racial e de gênero.

•	 Atualizar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas conforme 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as normativas municipais.

•	 Universalizar as discussões: 
 - mais representantes das escolas nos grupos regionalizados, nos encontros 

do Étnico-Raciais;
 - espaços para a divulgação e a articulação sobre a temática, com ampliação 

e socialização; 
 - estratégias de políticas de rede; 
 - trazer e divulgar o documento Plano Municipal da Promoção da Igualdade 

Racial (CME), para que seja incorporado;
 -  acesso facilitado aos documentos e mais representatividade da comunidade 

na escola.

META 9: manter a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais acima dos 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) 
e atuar, em regime de colaboração com os governos estadual e federal, para 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a 
taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência do PNE.

Instâncias envolvidas: redes Municipal, Estadual e Privada.
META PARCIALMENTE CUMPRIDA 

DESAFIOS apontados após a discussão da Meta

•	 O racismo, o preconceito e a discriminação impactam o acesso, a permanência e a 
aprendizagem das crianças.

•	 Falta materialidade sobre cultura cigana e são necessários monitoramento, pesquisa 
e publicação de dados sobre o impacto da política de igualdade racial na Rede.

•	 Necessidade de se atentar para as especificidades do público da EJA, em especial, no 
tocante à diversidade étnica, racial, de gênero e de orientação sexual desse público.

•	 Ampliar a busca ativa da população LGBT não escolarizada, em especial, travestis e 
transexuais.

•	 Criar cursos de formação continuada sobre a temática Diversidade de Gênero e 
Étnico-racial nas redes Municipal, Estadual e Privada.

•	 Participação no Plano Municipal de Igualdade de Gênero e Equidade, no Fórum Gênero 
e Educação, na UFMG, com seminário anual; Plataforma 50/50 e outras ações e 
estratégias	que	potencializam	formações	e	reflexões.

Observações, questionamentos, avaliações e percepções apontados no Eixo XII e não 
relacionados às estratégias

•	 Avanço(s): elaboração do Plano Municipal de Equidade de Gênero (SMASAC) no eixo 
“Educação Inclusiva”, não sexista e não racista.

•	 Questionamento: será que não poderia haver parcerias com Universidades para cursos 
de formações também para as famílias?
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•	 Questionamentos: qual trabalho efetivo é feito com relação à valorização da cultura 
negra nas escolas? Há falta de visibilidade desse trabalho para a comunidade?

•	 Por que houve a retirada do Programa Saúde na Escola (PSE) das unidades escolares?
•	 Ações: projetos implementados para prevenir e discutir as desigualdades de gênero, 

etnia e preconceitos, representatividades nas escolas púbicas e privadas e espaços 
educativos.

•	 Impressões: há poucos professores/homens na Educação e ainda mais na Educação 
Infantil. Essa situação de gênero tem que ser modificada. Essa é uma realidade de 
falta de valorização da profissão e de preconceito.

•	 Importância do gestor para articular as ações da escola, a fim de garantir o sucesso 
da escolarização das crianças.

•	 Importância da representatividade feminina e da diversidade étnica nos materiais 
didáticos (livros, jogos, brinquedos etc.) e a retomada das discussões sobre as relações 
de gênero no âmbito escolar e institucional.

•	 Necessidade de ações pedagógicas favorecendo o diálogo inter-religioso no cotidiano 
escolar; a importância de se ampliar o percurso museológico “histórias de mulheres” 
para o Museu do Futebol; o quantitativo percentual de estudantes da EJA contemplados 
nessa Meta foi considerado baixo.

•	 Importância da formação docente específica para a lida diária com casos de abuso 
sexual de crianças e adolescentes que chegam nas escolas e quanto ao respeito à 
orientação sexual e equidade no tratamento da diversidade de gênero e sexualidade, 
além de outras relativas ao bullying e outras formas de autoviolência e/ou violências.

•	 Universalizar com a preocupação de manter a qualidade dos serviços. Apenas ampliar 
os números de atendimento pode ser pouco significativo.

•	 Reforçar ações pedagógicas diversificadas para o processo de recuperação. A falta de 
continuidade relativa aos programas de recuperação está trazendo resultados negativos 
para o processo de aprendizagem.

•	 As escolas têm um papel fundamental na formação das famílias para que elas se 
reconheçam como sujeitos importantes no processo de aprendizagem dos estudantes.

•	 A importância de as famílias acompanharem os filhos na escola, porque através desse 
acompanhamento e da orientação conjunta, poderemos estabelecer valores que podem 
ajudar os estudantes no caminho a seguir no futuro.

•	 As políticas que são colocadas contribuem muito, mas vêm outras que passam a impedir 
que o trabalho seja desenvolvido de forma efetiva. Ex: entrada da MGS - percebe-se 
como sendo uma “sabotagem” do próprio sistema por questões orçamentárias. Essas 
questões estão afetando muito a Educação de Tempo Integral. A saída do PSE é outra 
grande perda para as escolas. Falta de materialidade.

•	 O Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH) é resultado de debates 
em conferência com vários atores da Cidade. São diretrizes para médio e longo prazo 
que vão além do governo atual ou o da época

•	 A proposta do Eixo 12 é transversal (metas 1, 2, 6, 7, 8, 9 e que se relacionam à 
equidade e à diversidade étnico-racial na Educação)
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MOÇÕES

MOÇÃO DE APOIO À ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Nós, participantes da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, realizada nos dias 
11,12,13 de julho de 2019, preocupados com as iniciativas do Governo Estadual e da Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH) prejudiciais ao atendimento da população na Escola de Tempo Integral, 
nos posicionamos favoráveis à consolidação dessa Política Educacional e contrários à redução 
de recursos perpetrada pelo Estado de Minas e pela PBH.

O relatório da Conferência demonstra que a Meta 6 do Plano Municipal de Educação teve um 
decréscimo de 21,3% em 2016 para 20,8% em 2018, indicando uma redução de atendimento 
de 65.000 para 53.000 estudantes, causando um enorme prejuízo aos estudantes que tiveram 
cassados seus direitos e às milhares de famílias que jamais tiveram seus filhos aceitos nessa 
modalidade de educação.

Já o Governo Estadual, pautado por uma visão privatista em relação à Educação, extinguiu 
completamente o programa de Escola Integral que vinha sendo implantado no Estado, incluindo 
as escolas estaduais de Belo Horizonte.

Exigimos, por isso, que o Governo Estadual reinicie e consolide o programa da Escola em Tempo 
Integral e a Prefeitura de BH ofereça vagas a todas as famílias que demandarem a matrícula de 
seus filhos na Escola Integrada.

MOÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR

Os delegados e as delegadas reunidos na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte 
manifestam seu apoio à Educação Superior Pública, Democrática, Popular, Gratuita, Laica, Inclusiva, 
de Qualidade Social, como Direito e que se contrapõe a todas as formas de preconceito.

Ao mesmo tempo, repudiam a tentativa do Governo Federal de aprovar Reforma Administrativa 
que prevê que as universidades públicas deixem de ser autarquias, ou seja, que não estejam mais 
subordinadas ao regime jurídico de direito público, o que viabilizaria a cobrança de mensalidades 
dos estudantes e a implantação de contratos temporários.

Não ao Programa Future-se!!

MOÇÃO DE REPÚDIO 
Nós, delegados eleitos na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, demonstramos 
nosso desacordo com as ações praticadas pela Prefeitura de BH e pela MGS que têm colocado 
em risco o emprego de muitos trabalhadores terceirizados que atuam nas escolas municipais.

Repudiamos as estratégias utilizadas no processo seletivo que têm impedido os trabalhadores 
terceirizados de serem convocados. 

Exigimos uma posição imediata da Prefeitura de Belo Horizonte no intuito de dar uma resposta 
às reinvidicações desses trabalhadores, muitos com mais de 20 anos de trabalho nas escolas 
municipais, que estão na eminência de ver sua fonte de sustento ser retirada.

MOÇÃO DE REPÚDIO 
Nós, delegados eleitos na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, repudiamos 
a ação da Prefeitura de retirar mais de 340 postos de trabalho destinados aos monitores de 
informática que atuam nas escolas municipais de Belo Horizonte. Devido à importância de 
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se ter um profissional que atue, de forma integrada, e possa levar as tecnologias às crianças 
da Comunidade Escolar, solicitamos a permanência desses trabalhadores nas escolas.

MOÇÃO DE REPÚDIO 
Nós, delegados(as) eleitos(as) na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
repudiamos a política da SMED que não garante o cumprimento da Lei Federal nº 11.378/08, 
da Resolução nº 12/2012 do Conselho Nacional da Educação e da Lei Municipal nº 7.577/1998 
no que se refere ao tempo de planejamento (1/3 da jornada ou 7 horas) reservado ao tempo de 
estudos, reuniões, planejamentos de aula, como também que seja cumprido o que se refere 
aos repasses de reajuste da Lei na carreira dos(as) professores(as) e trabalhadores(as) da 
Educação. Reforçamos que o pagamento do piso seja aplicado no nível 1, incindindo sobre 
todos os níveis da carreira da Educação e que seja considerada a jornada de 22h e 30min 
presente, sem os prejuízos da proporcionalidade.

MOÇÃO DE REPÚDIO 
Nós, delegados(as) eleitos(as) na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
repudiamos a política de reajuste 0% para os trabalhadores municipais da educação, como também, 
o fechamento de turmas da EJA e das turmas de Educação Infantil nas EMEIs. Reforçamos a 
necessidade do cumprimento da negociação de fim de greve (de 2018) que garante mais dois 
níveis na carreira dos(as) professores(as) da Educação Infantil e a expressa necessidade da 
unificação da carreira das(os) professoras(es) da Educação Infantil com a do Professor Municipal.

REPÚDIO AO PELO Nº 6, QUE PROÍBE PROFESSORES DE ABORDAR EM 
QUESTÕES DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO NA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO EM BH
Nós, abaixo-assinados, participantes da entrega do Prêmio Direitos Humanos e Cidadania LGBTI 
de Belo Horizonte, ocorrido em 11 de julho de 2019, repudiamos a Emenda à Lei Orgânica nº 6 
(Pelo 6), que tramita na Câmara Municipal, e proíbe abordagens de gênero e diversidade sexual 
na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Para os autores da Pelo 6, discutir o assunto é “doutrinação de crianças e adolescentes e 
somente a família teria o dever e a responsabilidade de discuti-lo”. Cabe lembrar que a escola 
é um espaço de formação cidadã imprescindível ao debate e ao enfrentamento do machismo, 
da pedofilia, do preconceito racial e de gênero.

Ressaltamos também que o trabalho educacional exercido pelos professores, no âmbito escolar, 
é orientado para o respeito às diferenças, o desenvolvimento intelectual e o cuidado com a 
segurança e o bem-estar dos estudantes.

MOÇÃO DE REPÚDIO – 13/07/2019
A IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte repudia as alterações realizadas 
na política de Educação Infantil de BH, a partir de 2017, que resultaram no fechamento da 
maioria dos berçários da Rede Própria, na redução de turmas integrais e na redução do horário 
da jornada da criança em meia hora pela manhã e meia hora à tarde. 

Esta Conferência manifesta ainda discordância da proposta da Secretaria Municipal de Educação, 
apresentada na última reunião plenária ordinária do Conselho Municipal de Educação (08/07/2019), 
de reduzir, ainda mais, para o ano letivo de 2020, a jornada integral para 9 horas. As delegadas e 
os delegados reivindicam o retorno urgente das jornadas parciais e integrais praticadas até 2017.
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MOÇÃO DE REPÚDIO 
Os participantes da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, realizada nos 
dias 11,12 e 13 de julho de 2019, repudiam a posição desrespeitosa e violenta da Secretaria 
Municipal de Educação quando da ocupação do Centro de Apoio Comunitário do Bairro São 
Paulo, feita em decorrência da transferência para o local da Escola Municipal Francisco 
Bressane, desconhecendo e aviltando os serviços lá já existentes, em especial, o Centro de 
Convivência São Paulo, primeiro serviço antimanicomial de Belo Horizonte, criado em 1993.

O que se instalou, desde então, foi um desmonte repentino, grave e inadmissível do Centro de 
Convivência que, na época, sofreu depredação de seu acervo cultural e seus usuários conviveram 
com discurso de intolerância e de preconceito. Atualmente, o serviço vem funcionando com 
apenas parte de seu espaço físico original, com circulação limitada e em condições precárias.

Procurada por entidades da luta antimanicomial e de defesa da Reforma Psiquiátrica, a 
Secretaria Municipal de Educação ignorou o diálogo, descumpriu acordos e continua optando 
pelo silêncio arrogante da prepotência e da alienação.

MOÇÃO DE REPÚDIO AOS ATAQUES À EDUCAÇÃO
Nós, delegados participantes da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
realizada nos dias 11,12,13 de julho de 2019, manifestamos nossa indignação diante da 
política de destruição da Educação Pública Nacional e Estadual perpetradas pelos governos 
Bolsonaro e Zema.

Os notáveis avanços educacionais no Brasil, especialmente nas últimas duas décadas, com 
a universalização do acesso ao Ensino Fundamental, a criação do Fundeb, a expansão de 
dezenas de universidades e instituições federais de educação, a destinação de recursos do 
pré-sal para a Educação, a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), dentre outras 
iniciativas legislativas, programas e ações vêm sendo, brutalmente, vilipendiados por esses 
governos.

Repudiamos o desmantelamento da Educação Superior e da Educação Básica, com o corte 
de verbas essenciais para a manutenção das universidades e para o desenvolvimento das 
pesquisas científicas, além do ataque à autonomia universitária e à liberdade de cátedra.

Exigimos que esses governos restituam à Educação todos os recursos que lhe foram retirados, 
que sejam paralisados os ataques às universidades e aos professores, que o Fundeb seja 
renovado, que as metas do PNE sejam cumpridas nos níveis Nacional, Estadual e Municipal, 
que o Fórum Nacional e Estadual de Educação sejam reconstituídos e que sejam convocadas 
as conferências Estadual e Nacional de Educação.

MOÇÃO/ REQUERIMENTO
Nós, delegados eleitos na IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, entendemos 
que a gestão democrática é uma forma de permitir a participação de todos e todas. Por isso, 
solicitamos que as mesas de abertura das conferências tenham também, na composição, 
representante de mães, pais e responsáveis, bem como representação estudantil.
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SOBRE O REGIMENTO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE “AVALIAÇÃO DO PME: 

QUALIDADE SOCIAL DA EDUCAÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS” 
O Regimento Interno da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte foi elabo-
rado pela sua Comissão Organizadora, composta por diversos atores representativos dos 
vários setores envolvidos na discussão educacional do município de Belo Horizonte – pais, 
estudantes, SIND-REDE, SIND-UTE, UFMG, CEFET, SEE/MG, SINEP/MG, SINPRO, SMED, 
CME/BH, CELLOS/MG, FMPE/BH. Respeitando o princípio democrático que norteou toda 
a estruturação da Conferência, a formulação do Regimento teve a participação de todos os 
componentes dessa comissão. 

Foi definido pela Comissão Organizadora que, dado o objetivo da IX Conferência Municipal 
de Educação de Belo Horizonte , o qual demandaria um tempo maior de discussão do Plano 
Municipal de Educação de Belo Horizonte, a aprovação do Regimento seria feita pela própria 
Comissão. Isso se daria para que a aprovação pela Plenária da Conferência não subtraísse 
o tempo de discussão do Plano Municipal de Educação, escopo firmemente defendido na 
organização do Encontro. 

Quando da realização da Conferência, em seu primeiro dia, setores presentes destacaram 
que, embora compreendessem os motivos da não aprovação do Regimento pela plenária, 
defendiam que ficasse claro para as instâncias responsáveis pela organização desses eventos 
que, nas próximas Conferências, a aprovação do Regimento seja feita pela Plenária. Esses 
setores apontaram que o momento vivenciado pelo País é caracterizado por uma conjuntura 
de ataques à democracia e, nesse contexto, é preciso garantir que a tomada de decisões 
não se dê de forma unilateral, em prejuízo de processos democráticos e participativos.

A Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
em consonância com os princípios democráticos que nortearam sua atuação, reafirma a 
recomendação de que, nas próximas conferências, o Regimento seja aprovado em Plenária, 
conforme demandas de setores presentes e representativos da Educação na cidade de 
Belo Horizonte.





Anexos



198

Dia 15 de junho de 2019, sábado, das 8h às 12h.
Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães

Rua Intersindical, 270 – Cardoso

Inscrições: inscricoeseducacao.pbh.gov.br

Conferência Municipal de 

de Belo Horizonte
Educação

A v a l i a ç ã o  d o  P M E :  Q u a l i d a d e  S o c i a l     
d a  E d u c a ç ã o  e  G a r a n t i a  d e  D i r e i t o s

Figura 1: Cartaz de divulgação das datas e locais das Pré-Conferências Regionais de Educação. 
Um cartaz por regional.

Figura 2: Cartaz de divulgação da data e local da IX Conferência Municipal de Educação.

Realização

E l e i ç ã o  d o  C o n s e l h o  M u n i c i p a l  d e  E d u c a ç ã o - B i ê n i o  2 0 1 9 / 2 0 2 1

Figura 1

Figura 2
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Figura 3: Folheto de esclarecimento da participação nas Pré-Conferências Regionais.

Figura 4: Folheto de esclarecimento da participação na IX Conferência Municipal de Educação.

Figura 5: Folheto explicativo sobre o processo eleitoral do Conselho Municipal de Educação 

Pré-conferência

•	 Conhecer e analisar os dados do monitoramento 
do PME/BH*. 

•	 Eleger os Delegados que participarão na IX 
Conferência Municipal de Educação.

Qual é o papel dos participantes?

•	 Sociedade Civil 
•	 Gestores
•	 Professores
•	 Pais de estudantes
•	 Estudantes

Quem Participa?

•	 A IX Conferência Municipal de Educação tem 
como tema: “Avaliação do Plano Municipal de 
Educação: Qualidade Social da Educação e 
Garantia de Direitos”.

•	 Para participar da IX Conferência Municipal de 
Educação, que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de 
julho de 2019, é necessário ser Delegado. Caso 
seja de seu interesse, candidate-se para repre-
sentar seu segmento. 

•	 Se você quiser participar da eleição do Conselho 
Municipal de Educação, é obrigatório ter sido 
eleito Delegado na Pré-Conferência.

•	 O PME/BH, plano da cidade, contempla todos os 
envolvidos com a educação em Belo Horizonte 
nos níveis federal, estadual e municipal, nas re-
des públicas e privada que ofertam a educação 
infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o 
ensino	profissionalizante	e	o	ensino	superior.

Fique Atento!

Delegado:	representante	de	determinado	
segmento	 da	 educação,	 indicado	 ou	
eleito	nas	Pré-Conferências	Regionais

*	PME/BH	=	Plano	Municipal	de	Educação	de	Belo	Horizonte.

Realização

Conferência

Qual é o papel dos 
      participantes?

Fique Atento!

•	 Delegados	indicados	ou	eleitos
•	 Observadores	inscritos

•	 Avaliar	a	execução	do	PME/BH.*
•	 Deliberar,	em	Plenária,	sobre	as	propostas	

para	melhoria	na	execução	do	PME/BH.
•	 Eleger	os	membros	do	Conselho	Municipal	

de	Educação	para	o	biênio	2019/2021.

•	 O	 PME/BH	 foi	 aprovado	 pela	 Lei	 nº	
10.917,	 de	 14	 de	 março	 de	 2016,	 e	 tem	
vigência	 de	 10	 anos,	 de	 2016	 a	 2026.	

•	 O	 monitoramento	 do	 PME/BH	 é	 contí-
nuo,	 com	 avaliações	 periódicas.	 Nesses	
períodos,	 os	 dados	 são	 apresentados	
para	 a	 cidade	 e	 analisados,	 com	 o	 obje-
tivo	 de	 avaliar	 a	 execução	 do	 PME/BH.	

•	 O	 Conselho	 Municipal	 de	 Educação	 é	 um	
órgão	colegiado	e	permanente	do	Sistema	
Municipal	de	Ensino	 com	caráter	delibera-
tivo,	 normativo,	 consultivo	 e	 fiscalizador	
sobre	os	temas	de	sua	competência.

Quem Participa?

* PME/BH = Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte.

Realização

Pré-conferência

•	 Conhecer e analisar os dados do monitoramento 
do PME/BH*. 

•	 Eleger os Delegados que participarão na IX 
Conferência Municipal de Educação.

Qual é o papel dos participantes?

•	 Sociedade Civil 
•	 Gestores
•	 Professores
•	 Pais de estudantes
•	 Estudantes

Quem Participa?

•	 A IX Conferência Municipal de Educação tem 
como tema: “Avaliação do Plano Municipal de 
Educação: Qualidade Social da Educação e 
Garantia de Direitos”.

•	 Para participar da IX Conferência Municipal de 
Educação que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de 
julho de 2019, é necessário ser Delegado. Caso 
seja de seu interesse, candidate-se para repre-
sentar seu segmento. 

•	 Na IX Conferência Conferência Municipal de 
Educação, para participar da eleição para o 
Conselho Municipal de Educação, votando 
ou sendo votado, é obrigatório ter sido eleito 
Delegado na Pré-Conferência.

•	 O PME/BH, plano da cidade, contempla todos os 
envolvidos com a educação em Belo Horizonte 
nos níveis federal, estadual e municipal; nas re-
des públicas e privada que ofertam a educação 
infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o 
ensino	profissionalizante	e	o	ensino	superior.

Fique Atento!

Delegado:	representante	de	
determinado	 segmento	 da	 educação,	
indicado	ou	eleito	nas	Pré-Conferências	
Regionais

Eleição do Conselho 
Municipal de Educação

Para ser conselheiro, é necessário ter disponibi-
lidade para participar presencialmente:
•	 de reuniões plenárias, no mínimo, 1 vez por 

mês. 
•	 de reuniões em Camâras Técnicas, no míni-

mo, 1 vez por mês.

Podem se candidatar como representantes dos 
seguintes segmentos:
•	 Estudantes de escolas públicas municipais, 

com mais de 18 anos.
•	 Pais de estudantes de escolas públicas muni-

cipais.
•	 Professores das escolas particulares de Edu-

cação Infantil.
•	 Trabalhadores em educação das escolas pú-

blicas municipais.
•	 Trabalhadores	 das	 instituições	 filantrópicas,	

comunitárias ou confessionais de Educação 
Infantil.

Como participar?

•	 IX Conferência Municipal de Educação de 
Belo Horizonte.

•	 Data: 13/7/19
•	 Local: CAD 1 - UFMG 
•	 Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 

6627- Pampulha. 

Onde será realizada?

Somente	poderão	se	candidatar	os	Delegados	
eleitos	na	pré-conferência

Fique Atento!

O	Conselho	Municipal	de	Educação	é	um	órgão	colegiado	
e	permanente	do	Sistema	Municipal	de	Ensino	com	caráter	deliberati-
vo,	normativo,	consultivo	e	fiscalizador	sobre	os	temas	de	sua	competência.

Realização

Figura 3 Figura 4 Figura 5
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Programação
Dia 11 de julho (quinta-feira)
17h30  Credenciamento 
18h       Mesa de Abertura 
19h       Palestra Magna
20h       Organização da Conferência
20h30  Leitura do Regimento

Dia 12 de julho (sexta-feira)

12h30  Credenciamento 
13h30  Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME
15h30  Café
16h       Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME 
18h30  Café
19h      Trabalho nos Eixos: Avaliação do PME 
20h30  Encerramento

Dia 13 de julho (sábado)

8h         Café

8h30    Plenária: apresentação dos trabalhos nos eixos
12h       Almoço
13h30  Apresentação do Conselho Municipal de Educação
14h       Eleição dos Membros do Conselho
16h       Café
16h30  Apresentação dos Conselheiros Eleitos
18h       Encerramento

Eixos de Discussão
Eixo 1   Educação Infantil.

Eixo 2   Educação de Jovens e Adultos.

Eixo 3   Ensino Fundamental.

Eixo 4   Ensino Médio.

Eixo 5   Valorização do Magistério e Formação dos  

   Profissionais de Ensino.

Eixo 6   Pessoas com Deficiência.

Eixo 7   Financiamento.

Eixo 8   Avaliação Externa.

Eixo 9   Educação Superior.

Eixo 10 Educação Integral.

Eixo 11 Gestão Democrática.

Eixo 12 Diversidade e Equidade na Educação.

Figura 6: Programação da IX Conferência Municipal de Educação 

Figura 6
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Figura 7,8,9,10: Cartazes para identificação dos espaços de discussão dos eixos na IX 
Conferência Municipal de Educação.

Figura 7

Figura 9

Figura 8

Figura 10

 
EIXO 1

Educação Infantil

META 1:
Universalizar, até 2016, a educação infantil 
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches, de forma 
a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até 
o final da vigência do PNE.

Instâncias envolvidas:
•	Rede Municipal 
•	Rede Parceira
•	Rede Privada

 
EIXO 2

Educação de Jovens e Adultos
Meta 8: 
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no penúltimo ano de vigência do 
PNE para os 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Meta 9: 
Manter a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais acima dos 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) e atuar, em regime de colaboração 
com os governos estadual e federal, para erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência 
do PNE.

Meta 10: 
Promover, em colaboração com os demais entes federados, a oferta de, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

Instâncias envolvidas:
•	Rede estadual
•	Rede Municipal

 
EIXO 3

Ensino Fundamental

Meta 2: 
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para 
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, buscando 
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 
até o último ano de vigência do PNE.

Meta 5: 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino fundamental.

Instâncias envolvidas:

•	Rede estadual
•	Rede Municipal
•	Rede Privada

 
EIXO 4
Ensino Médio

Meta 3: 
Atuar junto ao governo estadual para promover a universalização, até 
2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 
17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, 
a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento).

Meta 11: 
Atuar junto aos governos estadual e federal e às entidades da iniciativa 
privada, objetivando triplicar as matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e buscando 
ampliar em pelo menos 50% (cinquenta por cento) a expansão no 
segmento público.

Instâncias envolvidas:

•	 CeFet
•	 COLteC
•	 Rede estadual
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Figura 11,12,13,14: Cartazes para identificação dos espaços de discussão dos eixos na IX 
Conferência Municipal de Educação.

Figura 11

Figura 13

Figura 12

Figura 14

 
EIXO 5

Valorização do Magistério e Formação dos 
Profissionais de Ensino

META 15
Atuar, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, para 
viabilizar a política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, 
II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

META 16
Contribuir, em regime de colaboração com os governos estadual e federal, para possibilitar aos 
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino, buscando formar, em nível 
de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último 
ano de vigência do PNE. 

META 17
Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, considerando o 
rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 
de vigência do PNE.

META 18
Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da educação pública, tomando 
como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal.

Instâncias envolvidas:
•	Rede Estadual
•	Rede Federal
•	Rede Municipal

 
EIXO 6

Pessoas com Deficiência

Meta 4: 
Universalizar, em regime de colaboração com o governo 
estadual, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado para a população de 4 (quatro) 
a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados.

Instâncias envolvidas:
•	Rede estadual
•	Rede Municipal
•	Rede Privada

 
EIXO 7
Financiamento

META 20:
Participar do esforço nacional de elevação dos 
investimentos necessários à implementação das 
estratégias dispostas no PNE, para o alcance da meta 
nacional de ampliação do investimento público em 
educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do produto interno 
bruto – PIB – do País no quinto ano de vigência da 
Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 e, 
no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do 
PIB ao final do decênio.

Instâncias envolvidas:
•	Rede Estadual 
•	Rede Federal
•	Rede Municipal

 
EIXO 8

Avaliação Externa

Meta 7: 
Fomentar a qualidade da educação básica 
em todas as etapas e modalidades, com me-
lhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir as seguintes metas proje-
tadas para o Ideb.

Instâncias envolvidas:
•	Rede estadual
•	Rede Municipal
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Figura 15,16,17,18: Cartazes para identificação dos espaços de discussão dos eixos na IX 
Conferência Municipal de Educação.

Figura 15

Figura 17

Figura 16

Figura 18

 
EIXO 9

Educação Superior
Meta 12:
Atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a taxa bruta de matrícula 
na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta 
e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 
qualidade da oferta e a expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, no segmento público.

Meta 13:
Atuar junto aos governos estadual e federal para que seja elevada a qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício 
no conjunto do sistema de educação superior de Belo Horizonte.

Meta 14:
Contribuir para alcançar a meta nacional de elevar gradualmente o número de matrículas 
na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar o número de profissionais com as 
titulações de mestres e doutores em Belo Horizonte.

Instâncias envolvidas:

•	 CeFet
•	UeMG
•	UFMG

 
EIXO 10
Educação Integral

Meta 6:
Oferecer educação em tempo integral em, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos 
estudantes da educação básica.

Instâncias envolvidas:

•	Rede estadual 
•	Rede Municipal

 
EIXO 11

Gestão Democrática

Meta 19:
Assegurar, no prazo de dois anos, condições 
para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas 
dos sistemas públicos de educação, prevendo 
recursos e apoio técnico para tanto.

Instâncias envolvidas:

•	Rede estadual
•	Rede Municipal

 
EIXO 12

Diversidade e Equidade na Educação

META 1:
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência do PNE.

META 2:
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos, buscando garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE.

META 6:
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica.

META 7: 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes metas projetadas para o Ideb:

META 8:
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, 
no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no penúltimo ano de vigência do PNE para os 25% (vinte e 
cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados 
à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Instâncias envolvidas:
•	Rede Estadual
•	Rede Municipal
•	Rede Privada






