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Ações da Secretaria 
Municipal de Educação

em tempos de Pandemia 



A segurança alimentar e nutricional foi a 
primeira  preocupação do poder 

público. 
Os responsáveis pelos estudantes 

estão sendo beneficiados, 
mensalmente, desde abril 2020,  a 

partir da suspensão do ensino 
presencial.

• 2 milhões e 400 mil kg de alimentos.
• 400 mil kits de higiene.

1- Cestas Básicas 
Estudante  



Entrega dos 
mantimentos e carnes 

que já estavam nas 
escolas para as famílias 

Complementação das 
Cestas Básicas  

EMEI Timbiras  
Regional Centro Sul 



2- Entrega de kits 
pedagógicos e 

materiais didáticos 
para os estudantes 

EM Maria de Rezende Costa 
Regional Noroeste

EMEI Timbiras  
Regional Centro Sul 

OBJETIVO: 
Criar os primeiros 
vínculos com os 
estudantes



Entrega de kits 
pedagógicos e 

materiais 
didáticos para 
os estudantes 

EM Professor Paulo Freire
Regional Nordeste 



3- Mapa socioeducacional da RME-BH
▪ Ferramenta criada para compreender a melhor forma de interação com os

estudantes.
▪ O Mapa como o novo chão da escola em tempos de pandemia.
▪ Referência da relação pedagógica professor/estudante/conhecimento.
▪ Com as finalidades de: qualificar o conhecimento do ambiente e as condições

de vida de cada estudante e de cada professor(a) no contexto do
distanciamento social.



Principais aspectos do Mapa Socioeducacional

Dimensão do ambiente e vida do estudante e do 
professor

Condições 
sociais/saúde

Condições de inclusão 
digital

QUALIFICAR O 
CONHECIMENTO

SOBRE



Tabela 1: Condições dos estudantes da RME-BH para ensino remoto

Fonte e elaboração: Mapa socioeducacional/GGDPRO-SMED. Janeiro 
2021 


Professores

										SIM																								NÂO																										Percentual de Respostas

		Nº de ordem		INEP		Regional		Escola		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Total de professores		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Média das respostas por escola		Afastados, transferidos e outros		% Afastados, transferidos e outros		Comorbidade? (sim)		Mora com alguém do grupo de risco? (sim)		Já contraiu Covid-19?(sim)		Tem computador/Notebook/ similar? (sim)		Tem celular? (sim)		Tem acesso à internet? (sim)		Acessa WhatsApp? (sim)		Acessa Facebook? (sim)		Acessa Instagram? (sim)		Acessa Outras Redes Sociais? (sim)		Necessita ir à escola para realização das atividades? (sim)		Facilidade no uso das TICs? (sim)		Comorbidade? (não)		Mora com alguém do grupo de risco? (não)		Já contraiu Covid-19? (não)		Tem computador/Notebook/ similar? (não)		Tem celular? (não)		Tem acesso à internet? (não)		Acessa WhatsApp? (não)		Acessa Facebook? (não)		Acessa Instagram? (não)		Acessa Outras Redes Sociais? (não)		Necessita ir à escola para realização das atividades? (não)		Facilidade no uso das TICs? (não)

						RME		Total RME		4,314		7,371		573		11,615		12,696		12,688		12,577		10,157		9,572		6,760		603		7,079		8,459		5,240		11,976		1,082		67		64		81		2,286		2,861		5,616		11,999		5,443		14,350		89%		88%		87%		88%		89%		89%		88%		87%		87%		86%		88%		87%		88%		173		1%		30%		51%		4%		81%		88%		88%		88%		71%		67%		47%		4%		49%		59%		37%		83%		8%		0%		0%		1%		16%		20%		39%		84%		38%

																																																																																																																agregar																						agregar







Graficos

		Professores		Tem Comorbidade		 Tem Comorbidade		Já contraiu Covid-19		 Já contraiu Covid-19		Facilidade no uso das TICs		Facilidade no uso das TICs		Necessita ir à escola para realização das atividades		Necessita ir à escola para realização das atividades		Não Tem computador/Notebook/ similar		 Não Tem computador/Notebook/ similar		Não tem celular		 Não tem celular		Não tem acesso à internet		 Não tem acesso à internet				Total de professores

		Total RME		4,314		30%		573		4%		7,079		49%		603		4%		1,082		8%		67		0.5%		64		0.4%				14,350

		Mapa Socioeducacional 05/05/21

		Estudantes		Grupo de risco		 Grupo de risco		Já contraiu Covid- 19		 Já contraiu Covid- 20		Uso de WhatsApp para contactar com a escola		Uso de WhatsApp para contactar com a escola		Família declara ter sido impactada pela Covid-19		Família declara ter sido impactada pela Covid-19		Não tem computador/Notebook/ similar		 Não tem computador/Notebook/ similar		Não tem celular		 Não tem celular		Não tem acesso à internet		 Não tem acesso à internet				A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		Total de alunos

		Total RME		18,932		11%		2,285		1%		83,794		50%		33,490		20%		48,941		29%		7,109		4%		7,904		5%				17,507		10%		168,519

		Mapa Socioeducacional Janeiro/21

																																						168,519

																																		População de estudantes matriculado segundo SGE 2020						168,519

																																		Principais descritores sobre as condições dos estudantes da RME				Número de estudantes que responderam o descritor 		% sobre a população de estudantes segundo SGE

																																		Condições sociais/Saúde		Já contraiu Covid- 19		2,285		1.35%

																																				Grupo de risco		18,932		11.23%

																																				Família declara ter sido impactada pela Covid-19		33,490		19.87%

																																				A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		17,507		10.38%

																																		Condição de inclusao digital		Não tem acesso à internet		7,904		4.69%

																																				Não tem celular		7,109		4.22%

																																				Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		48,941		29.04%

																																				Uso de WhatsApp para contactar com a escola		83,794		49.72%

																																				Já contraiu Covid- 19		1.35%

																																				Grupo de risco		11.23%

																																				Família declara ter sido impactada pela Covid-19		19.87%

																																				A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		10.38%

																																				Não tem acesso à internet		4.69%

																																				Não tem celular		4.22%

																																				Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		29.04%

																																				Uso de WhatsApp para contactar com a escola		49.72%

		Professores		Q		%

		Tem Comorbidade		4,314		30%

		Já contraiu Covid-19		573		4%

		Facilidade no uso das TICs		7,079		49%

		Necessita ir à escola para realização das atividades		603		4%

		Não Tem computador/Notebook/ similar		1,082		8%

		Não tem celular		67		0.5%

		Não tem acesso à internet		64		0.4%

		Total de professores Sistema de Gestão Escolar/SGE 2020		14,350



 Condições de Vida dos(as) Estudantes da RME 





 Grupo de risco	 Já contraiu Covid- 20	Uso de WhatsApp para contactar com	 a escola	Família declara ter sido impactada pela Covid-19	 Não tem computador/Notebook/ similar	 Não tem celular	 Não tem acesso à internet	A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota	0.11	0.01	0.5	0.2	0.29041829111257483	4.2185154196262738E-2	4.6902723135076756E-2	0.10388739548656234	

Fonte e elaboração: GDPRO, Mapa Socieducacional RME Janeiro/21





Condições de vida dos(as) Professores(as) da RME 



Total RME	

 Te	m Comorbidade	 Já contraiu Covid-19	Facilidade no uso das TICs	Necessita ir à escola para realização das atividades	 Não Tem computador/Notebook/ similar	 Não tem celular	 Não tem acesso à internet	0.3	0.04	0.49	0.04	0.08	5.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	

Fonte e elaboração: GDPRO, Mapa Socieducacional RME Janeiro/21







Condições dos Estudantes da RME-BH





Já contraiu Covid- 19	Grupo de risco	Família declara ter sido impactada pela Covid-19	A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota	Não tem acesso à internet	Não tem celular	Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto	Uso de WhatsApp para contactar com a escola	1.35E-2	0.1123	0.19869999999999999	0.1038	4.6899999999999997E-2	4.2200000000000001E-2	0.29039999999999999	0.49719999999999998	







Alunos

										SIM																																Não																																		Percentual de Respostas																																SIM %																																Não %

		Nº de ordem		INEP		Regional		Escola		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Total de alunos		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		média de respostas		Nº de casos com Obs. por não conseguir contato		% sem contato

						RME		Total RME		18,932		43,443		2,285		33,482		1,375		43,910		87,771		88,983		88,475		83,785		57,213		54,552		38,625		73,995		79,846		78,935		73,823		48,738		81,589		55,177		91,135		48,941		7,109		7,904		7,178		12,142		34,305		36,368		50,801		17,505		11,025		6,922		168,519		55%		55%		50%		53%		55%		55%		56%		57%		57%		57%		54%		54%		53%		54%		54%		51%		11%		26%		1%		20%		1%		26%		52%		53%		53%		50%		34%		32%		23%		44%		47%		47%		44%		29%		48%		33%		54%		29%		4%		5%		4%		7%		20%		22%		30%		10%		7%		4%		54%		9,814		6%







Tabela 2. Condições dos professores da RME-BH para ensino remoto

Fonte e elaboração: Mapa socioeducacional/GGDPRO-SMED. Janeiro 
2021 


Professores

										SIM																								NÂO																										Percentual de Respostas

		Nº de ordem		INEP		Regional		Escola		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Total de professores		Comorbidade?		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid-19?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa Outras Redes Sociais?		Necessita ir à escola para realização das atividades?		Facilidade no uso das TICs?		Média das respostas por escola		Afastados, transferidos e outros		% Afastados, transferidos e outros		Comorbidade? (sim)		Mora com alguém do grupo de risco? (sim)		Já contraiu Covid-19?(sim)		Tem computador/Notebook/ similar? (sim)		Tem celular? (sim)		Tem acesso à internet? (sim)		Acessa WhatsApp? (sim)		Acessa Facebook? (sim)		Acessa Instagram? (sim)		Acessa Outras Redes Sociais? (sim)		Necessita ir à escola para realização das atividades? (sim)		Facilidade no uso das TICs? (sim)		Comorbidade? (não)		Mora com alguém do grupo de risco? (não)		Já contraiu Covid-19? (não)		Tem computador/Notebook/ similar? (não)		Tem celular? (não)		Tem acesso à internet? (não)		Acessa WhatsApp? (não)		Acessa Facebook? (não)		Acessa Instagram? (não)		Acessa Outras Redes Sociais? (não)		Necessita ir à escola para realização das atividades? (não)		Facilidade no uso das TICs? (não)

						RME		Total RME		4,314		7,371		573		11,615		12,696		12,688		12,577		10,157		9,572		6,760		603		7,079		8,459		5,240		11,976		1,082		67		64		81		2,286		2,861		5,616		11,999		5,443		14,350		89%		88%		87%		88%		89%		89%		88%		87%		87%		86%		88%		87%		88%		173		1%		30%		51%		4%		81%		88%		88%		88%		71%		67%		47%		4%		49%		59%		37%		83%		8%		0%		0%		1%		16%		20%		39%		84%		38%

																																																																																																																agregar																						agregar







Graficos

				Professores		Tem Comorbidade		 Tem Comorbidade		Já contraiu Covid-19		 Já contraiu Covid-19		Facilidade no uso das TICs		Facilidade no uso das TICs		Necessita ir à escola para realização das atividades		Necessita ir à escola para realização das atividades		Não Tem computador/Notebook/ similar		 Não Tem computador/Notebook/ similar		Não tem celular		 Não tem celular		Não tem acesso à internet		 Não tem acesso à internet				Total de professores

				Total RME		4,314		30%		573		4%		7,079		49%		603		4%		1,082		8%		67		0.5%		64		0.4%				14,350

				Mapa Socioeducacional 05/05/21

				Estudantes		Grupo de risco		 Grupo de risco		Já contraiu Covid- 19		 Já contraiu Covid- 20		Uso de WhatsApp para contactar com a escola		Uso de WhatsApp para contactar com a escola		Família declara ter sido impactada pela Covid-19		Família declara ter sido impactada pela Covid-19		Não tem computador/Notebook/ similar		 Não tem computador/Notebook/ similar		Não tem celular		 Não tem celular		Não tem acesso à internet		 Não tem acesso à internet				A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		Total de alunos

				Total RME		18,932		11%		2,285		1%		83,794		50%		33,490		20%		48,941		29%		7,109		4%		7,904		5%				17,507		10%		168,519

				Mapa Socioeducacional Janeiro/21

																																								168,519

																																				População de estudantes matriculado segundo SGE 2020						168,519

																																				Descritores sobre as condições dos estudantes da RME				Número de estudantes que responderam o descritor 		% sobre a população de estudantes segundo SGE

																																				Condições sociais/Saúde		Já contraiu Covid- 19		2,285		1.35%

																																						Grupo de risco		18,932		11.23%

																																						Família declara ter sido impactada pela Covid-19		33,490		19.87%

																																						A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		17,507		10.38%

																																				Condição de inclusao digital		Não tem acesso à internet		7,904		4.69%

																																						Não tem celular		7,109		4.22%

																																						Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		48,941		29.04%

																																						Uso de WhatsApp para contactar com a escola		83,794		49.72%

																																						Já contraiu Covid- 19		1.35%

																																						Grupo de risco		11.23%

																																						Família declara ter sido impactada pela Covid-19		19.87%

																																						A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota		10.38%

																																						Não tem acesso à internet		4.69%

																																						Não tem celular		4.22%

																																						Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		29.04%

																																						Uso de WhatsApp para contactar com a escola		49.72%

		População deprofessores segundo SGE 2020						14,350

		Principais descritores sobre as condições dos professores da RME				Número de professores que responderam o descritor 		% sobre a população de professores segundo SGE

		Condições sociais/saúde		Tem Comorbidade		4,314		30.00%

				Já contraiu Covid-19		573		3.99%

				Necessita ir à escola para realização das atividades		603		4%

		Condições de inclussão digital		Não Tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		1,082		8%

				Não tem celular		67		0.5%

				Não tem acesso à internet		64		0.4%

				Facilidade no uso das TICs		7,079		49.33%

				Total de professores Sistema de Gestão Escolar/SGE 2020		14,350

				Tem Comorbidade		30.00%

				Já contraiu Covid-19		3.99%

				Necessita ir à escola para realização das atividades		4%

				Não Tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto		8%

				Não tem celular		0.5%

				Não tem acesso à internet		0.4%

				Facilidade no uso das TICs		49.33%



 Condições de Vida dos(as) Estudantes da RME 





 Grupo de risco	 Já contraiu Covid- 20	Uso de WhatsApp para contactar com	 a escola	Família declara ter sido impactada pela Covid-19	 Não tem computador/Notebook/ similar	 Não tem celular	 Não tem acesso à internet	A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota	0.11	0.01	0.5	0.2	0.29041829111257483	4.2185154196262738E-2	4.6902723135076756E-2	0.10388739548656234	

Fonte e elaboração: GDPRO, Mapa Socieducacional RME Janeiro/21





Condições de vida dos(as) Professores(as) da RME 



Total RME	

 Te	m Comorbidade	 Já contraiu Covid-19	Facilidade no uso das TICs	Necessita ir à escola para realização das atividades	 Não Tem computador/Notebook/ similar	 Não tem celular	 Não tem acesso à internet	0.3	0.04	0.49	0.04	0.08	5.0000000000000001E-3	4.0000000000000001E-3	

Fonte e elaboração: GDPRO, Mapa Socieducacional RME Janeiro/21







Condições dos Estudantes da RME-BH





Já contraiu Covid- 19	Grupo de risco	Família declara ter sido impactada pela Covid-19	A família declara não ter condições de receber atividades de forma remota	Não tem acesso à internet	Não tem celular	Não tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto	Uso de WhatsApp para contactar com a escola	1.35E-2	0.1123	0.19869999999999999	0.1038	4.6899999999999997E-2	4.2200000000000001E-2	0.29039999999999999	0.49719999999999998	





Gráfico 2: Condições dos Professores da RME para o ensino remto





Tem Comorbidade	Já contraiu Covid-19	Necessita ir à escola para realização das atividades	Não Tem computador/Notebook para o trabalho escolar remoto	Não tem celular	Não tem acesso à internet	Facilidade no uso das TICs	0.3	3.9899999999999998E-2	4.2000000000000003E-2	7.5399999999999995E-2	4.7000000000000002E-3	4.4000000000000003E-3	0.49330000000000002	







Alunos

										SIM																																Não																																		Percentual de Respostas																																SIM %																																Não %

		Nº de ordem		INEP		Regional		Escola		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Total de alunos		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		Pertence ao grupo de risco		Mora com alguém do grupo de risco?		Já contraiu Covid- 19?		Família em situação de vulnerabilidade/desemprego em função da pandemia?		Notificação/ violação encaminhada ao CT no período do distanciamento?		Tem computador/Notebook/ similar?		Tem celular?		Tem acesso à internet?		Acessa WhatsApp?		A escola comunica com o estudante via WhatsApp?		Acessa Facebook?		Acessa Instagram?		Acessa outras Redes Sociais?		A família/ estudante declara ter condições de receber atividades de forma remota?		Tem apoio em casa para realizar atividades escolares?		Tem condições de buscar atividades na escola?		média de respostas		Nº de casos com Obs. por não conseguir contato		% sem contato

						RME		Total RME		18,932		43,443		2,285		33,482		1,375		43,910		87,771		88,983		88,475		83,785		57,213		54,552		38,625		73,995		79,846		78,935		73,823		48,738		81,589		55,177		91,135		48,941		7,109		7,904		7,178		12,142		34,305		36,368		50,801		17,505		11,025		6,922		168,519		55%		55%		50%		53%		55%		55%		56%		57%		57%		57%		54%		54%		53%		54%		54%		51%		11%		26%		1%		20%		1%		26%		52%		53%		53%		50%		34%		32%		23%		44%		47%		47%		44%		29%		48%		33%		54%		29%		4%		5%		4%		7%		20%		22%		30%		10%		7%		4%		54%		9,814		6%







4-Formação em 
Tecnologias Educacionais 

para o formato de ensino 
remoto

Formação pela Assessoria de 
Tecnologias da SMED de 1400 
monitores do Programa Escola 
Integrada.

Cursos:
• Google Classroom;
• Ferramentas educacionais;
• khan academy;
• google education;
• E outros;

Criação da “mentoria” : Assessoria 
de Tecnologias da SMED e os monitores 
de informática do PEI acolhendo as 
demandas em tecnologias das escolas 
para buscarmos as melhores soluções.

Se tornaram 
multiplicadores em 
tecnologias educacionais 
em suas escolas, dando 
formação para todos os 
professores de sua 
unidade.



Eixos 
estruturadores
da  proposta 
pedagógica

EIXO I
Construção do Mapa 
Socioeducacional

EIXO II
Percurso Curricular 
Política APPIA

EIXO III
Projetos de Ensino 
por Agrupamentos

5- Construção da Proposta Pedagógica Curricular 
Emergencial



PRINCÍPIOS 



UMA POLÍTICA / 3 PROGRAMAS / AÇÕES ESTRATÉGICAS

CEALE/
UFMG

GTI
SISTEMA DE 

MONITORAMENTO

ALFABETIZAÇÃO 
E CERTIFICAÇÃO

PEALFA

Centro 
Pedagógico/

UFMG

Cadernos EJA
FAE/UFMG



EIXO II                                       
Percurso Curricular

Política APPIA

A política Appia significa a 
garantia da continuidade e da 
integração das 
aprendizagens e do 
desenvolvimento dos sujeitos 
(crianças, adolescentes, 
jovens e adultos), ao longo 
da sua trajetória escolar .

Infâncias        9 a 14 anos        EJA
0 a 8 anos



Elaboração de 
Matrizes de 
Conteúdos 
Essenciais com a 
assessoria da
UFMG –
CEALE /FAE
e
CENTRO 
PEDAGÓGICO





- Logística para a entrega de kits 
pedagógicos e materiais didáticos 
para os estudantes 

7- As escolas elaboraram roteiros e 
produziram materiais didáticos e 
kits pedagógicos para o 
atendimento no ensino remoto.

6- Elaboração de portarias 
regulamentando para a 
sistematização do Ensino Remoto

EMEI Alto Vera Cruz
Regional Leste



EMEI Alto Vera Cruz
Regional Leste

7- Entrega de 
roteiros, kits 

pedagógicos e 
materiais didáticos 
para os estudantes 

EMEI Timbiras
Regional Centro Sul 



EM Professor Paulo Freire
Regional Nordeste 

- Estudante fazendo atividades dos 
roteiros em casa, com orientação 
encaminhada  pela escola.



8-Reformas 
nas Escolas Municipais 

de Belo Horizonte

EMEI Solar Rubi
Regional Barreiro
Antes e depois 

As escolas passaram por processos de 
revitalização e adequação aos 

protocolos sanitários para receber os 
estudantes. 

– Projeto NOVO TEMPO-

Antes

Depois



EMEI Taquaril
Regional Leste
Antes e depois 

Reformas 
nas Escolas 

Municipais 
de Belo 

Horizonte

Antes Depois



Reformas e adequações 
nas Escolas Municipais de Belo Horizonte

EMEI Taquaril
Regional Leste 



EMEI Cafezal 
Regional Centro sul 

Reformas 
nas Escolas Municipais 

de Belo Horizonte

EM Maria das Neves 
Regional Centro sul 



9-Busca ativa nas 
comunidades 

Ação dos mediadores,
diretores de escolas,  

monitores do programa 
Escola Integrada 

Mediadora 
Regional Pampulha 





9-Busca ativa nas 
comunidades 

Ação dos mediadores com os
estudantes do 9. ano

Mensagem da direção da escola 
para a mediadora  

10- A constituição da figura 
do Mediador Escolar

contribuiu para estreitar os 
laços entre escola e 

comunidade, além de ajudar  
a prevenir a evasão. 



Melhoria Estratégica e Tecnológica da Aprendizagem
11 – MAPATIVO : Comunidade Educadora

⮚ Fazer a escuta das famílias, por meio de visitas e um diálogo respeitoso, acolhendo 
suas demandas e seus anseios;

⮚ Produzir relatórios analíticos, personalizados, indicando a condição dos estudantes, 
dificuldades de acompanhamento do ensino remoto e indicadores de vulnerabilidade.

⮚ Garantir que a situação do estudante seja reconhecida pela escola e atendida da 
melhor forma possível. 

⮚ Criação de redes de proteção intersetoriais a partir dos indicadores de 
vulnerabilidade e da avaliação formativa da escola.

DIRETRIZES DO TRABALHO



12-Preparação 
para o retorno presencial 

da Educação Infantil 

EM Israel Pinheiro 
Regional Leste

De acordo com os protocolos 
sanitários estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde, 
as escolas adaptaram seus 

espaços e sua organização para 
o retorno presencial.



Cartaz
Boas-vindas  

Cartaz
Cuidados na escola 



Cartazes 



Folder para as famílias 



Material elaborado
pela Secretaria de Saúde 



Demarcação do chão Cabines dos banheiros  Corredores das escolas 



Adesivos para banheiros Adesivos para salas 



13- Retorno presencial 
da Educação Infantil 

EMEI Floramar 
Regional Norte

Os profissionais das escolas e
comunidade foram orientados
quanto aos protocolos para um
retorno acolhedor e seguro.



12- Retorno presencial 
da Educação Infantil 

EM Israel Pinheiro 
Regional Leste

As crianças da Educação
Infantil retornaram às
escolas acolhidas com
todo cuidado, carinho e
responsabilidade.



12- Retorno 
presencial e os 

Protocolos 
Sanitários 

EMEI Vila Conceição 
Regional Centro sul 



12- Retorno 
presencial e os 

Protocolos 
Sanitários  

EMEI Itamarati 
Regional Venda Nova

O retorno contou com 
profissionais preparados e 
novas formas de atender e 

cuidar..



14- Convites para Formações 
e Encontros com a Rede 

Municipal de Educação 
- Criação do Comunica Rede

- A agenda de formação de 
professores e demais profissionais das 
escolas manteve-se ativa ao longo de 

todo o tempo, com momentos de 
aprendizagens importantes para 

enfrentar os desafios impostos pela 
pandemia.

14-



14-Convites para 
Formações e 

encontros com a 
Rede Municipal 

de Educação 



14- Convites para 
Formações e 

Webinares  com a 
assessoria da 
UFMG para a 

Rede Municipal de 
Educação 



Cronograma Geral

Formação Docente em 
Letramento e Alfabetização 

com Ceale/UFMG .

CAPE EM AÇÃO e PLANEJAMENTO DE 2022



SÍNTESE DAS FASES
Projeto Pedagógico Emergencial na Pandemia

(ação contínua)



BAIXA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE NA OFERTA DIMINUI AS CHANCES DE
AS FAMÍLIAS MAIS POBRES TEREM OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA.

EIXOS DO RETORNO: OFÍCIO CIRCULAR 001/2022
ACESSO / PERMANÊNCIA COM FREQUÊNCIA / RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS 

E REFORÇO ESCOLAR NO TURNO E CONTRATURNO

O RECOMEÇO  :   SERIA POSSÍVEL 2022 SEM COVID19?
(VACINAR ERA PRECISO) 



BAIXA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE NA OFERTA DIMINUI AS CHANCES DE  
AS FAMÍLIAS MAIS POBRES TEREM OPORTUNIDADES DE EMPREGO E RENDA.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES SIGNIFICA CHANCES DE MELHORIA DE RENDA E AVANÇOS 
GERACIONAIS NAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES

INDISSOCIABILIDADE EDUCAÇÃO / CULTURA / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PRINCÍPIOS  DO PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL À CIDADE

1 – Toda criança 
na escola  e com 
permanência por 

tempo integral

2 – Escola como 
instituição de 

referência positiva 
do atendimento 

público no território

3 – Transparência de 
informações sobre a 

rede municipal de 
educação com 

registros atualizados

4 – Atendimento a 
todas as crianças 

com deficiência nas 
escolas municipais 

conforme os 
princípios legais

5 – Atendimento a 
jovens e adultos com 
deficiência  (3 escolas 

com atendimento 
especializado)

6 – Professores 
competentes, 
admitidos por 

concurso público, bem 
formados e nos 
lugares certos

7 – Gestão robusta 
e competente com 
equipe completa 

em todas as escolas.

8 – Organização 
escolar conforme 

bases legais, 
referenciadas 
pelos órgãos 

competentes. 
(LDBEN 9394/96; 
PNE,PME, CNE, 

CME)



321
Escolas Municipais 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH

145  Escolas Municipais de Educação Infantil 

176  Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

236  Creches
da Rede parceira  Total de instituições: 557

03  Escolas exclusivas com atendimento de jovens 
e adultos com deficiência 

94  Escolas Municipais com turmas de EJA  



REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH

163.826 Estudantes - Rede Municipal de Educação / BH  

Total de estudantes da RME e Rede Parceira: 191.646

28.807 Estudantes - Rede Parceira 

Ed Infantil
79.784 

(50 977 + 28.807) 

Fundamental
102.935

EJA     8.595
Estudantes com 
deficiência   332

Estudantes com 
deficiência na rede   

6.586



CONSOLIDAÇÃO 
DA POLÍTICA DE 
ATENDIMENTO

PÚBLICO
DE EDUCAÇÃO EM 
BELO HORIZONTE

CRECHES 
CONVENIADAS 

COMO 
PARCEIRAS 

PRIORITÁRIAS

CARREIRA DO 
PROFESSOR

CADASTRO 
ESCOLAR

GESTÃO DA 
ESCOLA e 

Plano 
Curricular

OBRAS E 
MELHORIAS 

DOS ESPAÇOS 
FÍSICOS



MELHORIA DA 
CONVIVÊNCIA 
DO AMBIENTE 

ESCOLAR

ESC0LA DE 
TEMPO 

INTEGRAL:
CLIC
PEI

ESCOLA ABERTA

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS, 

ADULTOS E 
IDOSOS

Alfabetização 
CertificaçãoPOLÍTICAS DE 

INCLUSÃO DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

PROJETOS 
ESPECIAIS DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL
TECNOLOGIA E 

ROBÓTICA, 
LABORATÓRIOS 

DE CIÊNCIAS,

BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

COMO 
CORAÇÃO DA 

ESCOLA

EDUCAÇÃO COM 
QUALIDADE SOCIAL

PROJETO APPIA

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOCENTE ( 
INVENTÁRIO)

LEI 11.132 DE 19/09/2018
LEI  11.381 DE

22/07/2022



DEFINIÇÃO DO 
CURSO SUPERIOR 

COMO 
ESCOLARIDADE 

MÍNIMA 
PARA OS NOVOS 

CONCURSOS 
PÚBLICOS REGULAMENTAÇÃO 

DA PROGRESSÃO 
POR ESCOLARIDADE 

E CONCESSÃO DE 
COTAS DE VAGAS 

PARA 
APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL

MOVIMENTO DE 
REPOSICIONAMENT

O NA CARREIRA 
COM REAJUSTES E 

PROGRESSÕES.

PROGRAMA DE 
OFERTAS DE 

OPORTUNIDADES E 
CURSOS

CRIAÇÃO DE 
CARGOS 

COMISSIONADOS  
DE:

DIRETOR E VICE; 
COORDENADOR 

PEDAGÓGICO GERAL; 
BIBLIOTECÁRIOS 

ESCOLARES; GESTOR 
FINANCEIRO

EMANCIPAÇÃO DAS 
EMEIS

EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL E DE 

CARREIRA NA EI.

VALORIZAÇÃO DO  
PROFISSIONAL DA 

EDUCAÇÃO 
INDIVIDUAL E COLETIVA

PILARES DA POLÍTICA

⮚ RECURSOS HUMANOS
⮚ SALÁRIOS
⮚ ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO E FUNÇÕES
⮚ PLANO CURRICULAR
⮚ MATERIALIDADE



O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEFINIU PARA A

EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta 1 do PME: 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 (2024).

META CUMPRIDA



A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH AVANÇOU
DESEJO!

- Atender 100% da demanda do cadastro de 1 e 2 anos, em 2022

Estratégias FAIXA 
ETÁRIA

Nº DE 
INSCRITOS

LISTA DE 
ESPERA 
dez/21

LISTA DE 
ESPERA 

19/05

LISTA DE 
ESPERA

03/06

LISTA DE 
ESPERA 

22/9

- Credenciamento de 
creches parceiras em 
jurisdições específicas

- Reformas e 
adequações nas 
EMEFs eEMEIs, para 
ampliar o atendimento 
de 3 a 5 anos

Berçário 1.425 687 378 372 273

1 ano 4.322 913 318 299 66

2 anos 5.374 622 164 121 22 

TOTAL 11.121 2.222 860 792 361



MAPA DA UNIVERSALIZAÇÃO 
DO ATENDIMENTO

Cenário Atual - Atendimento 
do Cadastro da Educação 

Infantil por regional 

96%

90%

94%

94%

96%

98%

95%
95%

99%



METAS
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ALFABETIZAÇÃO

Meta 5 - PME: alfabetizar todas as crianças,

no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do

ensino fundamental (até 2026).

A PANDEMIA NOS IMPÔS NOVOS DESAFIOS PARA CUMPRIR ESTA META



FRENTES PARA O AVANÇO DA 
POLÍTICA DE ALFABETIZAÇÃO 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS COMO O 
ALMANAQUE PARA ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA PEAlfa DE FORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA TEMPO DE 
APRENDER

CRIAÇÃO DE  REPERTÓRIOS DE INSPIRAÇÃO  



METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Meta 2 do PME: 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 (2024).

A Pandemia nos impôs novos desafios para cumprir esta meta



Projetos de Reforço Escolar 

- compra de livros didáticos específicos para reforço escolar no EF

- contratação de Assessoria da UFMG para elaboração do sistema de

monitoramento das aprendizagens dos estudantes

- avaliação diagnóstica dos estudantes, em parceria com Centro Pedagógico

e CEALE da UFMG

- elaboração dos planos de reforço escolar e recomposição de

aprendizagem, por escola

- implementação do Programa de Reforço Escolar na Escola, no turno e contraturno, com o controle da 

frequência



Investimento importante em tecnologias digitais e analógicas nas 
escolas criando ambientes favoráveis às metodologias ativas. 



Investimento em tecnologia 
e conectividade

internet com fibra ótica nas escolas da RME-BH

tablets para os(as) alunos(as)

notebooks para os professores

chromebooks para as escolas

laboratórios de informática, ciências e bibliotecas revitalizadas.

salas com computador com data show, internet, câmera, fone de ouvido

e home theater



Entre 
tablets e livros

Investimento em tecnologia 
e conectividade



Busca ativa nas comunidades  

Ação de Busca Ativa aos 
estudantes infrequentes 

⮚ Monitores do PEI contratados 
para este fim em todas as 
escolas.



METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INTEGRAL
Meta 6 - PME: 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 (até 2026).

EM VIAS DE ATINGIR A META



POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVANÇA NO ATENDIMENTO 
AO TEMPO INTEGRAL

Ensino Fundamental (meta: atender 100% da demanda manifestada)

Estratégias: 
- Aluguel de casas, aquisição de cessão de uso de imóveis, ampliação e adequação de espaços nas 

escolas
- Utilização de praças, parques, clubes, museus e utilização de espaços públicos no entorno das escolas 
- Circuito de Museus e Espaços Culturais
- Contratação de OSCs
- Contratação de monitores e estagiários

Demanda  abril Atendimento 
abril

Demanda 03/06 Atendimento
03/06

Demanda
28/10

Atendimento 
28/10

30.945 24.490
(78,92%)

37.570 32.767 
(87,21%)

46.123 44.934
(97,42%)



- Contratação de OSCs
- Contratação de monitores e estagiários
- Adequações físicas com ampliação de espaços nas escolas
- Aluguel de imóveis
- Parcerias intersetoriais e interinstitucionais para utilização de praças, parques, 

clubes, museus e utilização de espaços públicos no entorno das escolas 

ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL

Estratégias para ampliação do tempo integral 

Meta da Política de BH:
atender 100% da demanda do Ensino Fundamental e 50% dos estudantes matriculados da Educação 
Infantil, em 2022



A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH AVANÇA NO                              
ATENDIMENTO  DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

NÚMERO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA               6.586

NÚMERO DE SALAS DE AEE            70

ESTUDANTES ATENDIDOS EM SALAS DE AEE          2.256

AUXILIARES DE APOIO À INCLUSÃO      
MANHÃ: 2.734 TARDE: 2.736



METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Meta 4 do PME: 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 (até

2026).

META COM MUITOS DESAFIOS EM BUSCA DE ATENDIMENTOS QUALIFICADOS



METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Educação de Jovens e Adultos
Meta 8 - PME: 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 (até 2026). 

META QUE EXIGE PACTO COM TODOS OS SETORES DA VIDA SOCIAL
(INDISSOCIABILIDADE EDUCAÇÃO / CULTURA / DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)

IMPOSSÍVEL O DESENVOLVIMENTO DE UMA CIDADE SEM O OLHAR DECISIVO SOBRE A SUA POPULAÇÃO 
ADULTA COM BAIXO NÍVEL DE ESCOLARIDADE E INSERÇÃO SOCIAL.



As coleções compostas por Cadernos Pedagógicos, elaborados por professoras/es da Educação de 
Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, estudantes de licenciaturas e 

professoras/es da UFMG.

Formações 
continuadas

para 
professores(as

) da EJA

A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE BH BUSCA AVANÇAR.



Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino

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.

META CUMPRIDA!
COM DESTAQUE À Educação Infantil

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Eixos estruturadores da  Política Pedagógica



Programa 
de Reforço Escolar e

Recomposição das Aprendizagens



Possibilitar a transição efetiva entre a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental, de maneira harmoniosa que garanta a continuidade do
desenvolvimento e das aprendizagens.



Perspectiva inclusiva e integral, com foco na consolidação dos processos de
ensino-aprendizagem voltados para o reconhecimento ampliado das várias
dimensões do sujeito.



Trabalho integrado na EJA de forma a aproximar as propostas pedagógicas das
etapas de alfabetização e certificação, buscando garantir transições continuadas
e harmoniosas nos processos de desenvolvimento e aprendizagens escolares.



PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

FASE 1 - O QUE JÁ FOI FEITO

EM Augusta Medeiros



- Distribuição de tablets para os alunos
- Salas de aula equipadas com chromebooks, 

datashows e televisores
- Ampliação das áreas de cobertura de internet 

nas escolas
- Laboratórios de informática revitalizados com 

chromebooks e kit robótica.

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 
E CONECTIVIDADE PARA PERMITIR O USO DE 
FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NA MELHORIA
DO ENSINO E APRENDIZAGEM





Aquisição e distribuição de mais de 7 mil 
exemplares do livro Alfaletrar : Toda Criança Pode 
Aprender a Ler e a Escrever, da Professora Magda 
Soares,

⮚ para todas as professoras que atuam com a 
faixa etária de 4 à 8 anos das escolas da rede 
própria e rede parceira.

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS



Assessoria da UFMG, com ações de formação e para elaboração de matrizes de conhecimento e
habilidades essenciais para todos os anos de escolaridade para orientar a proposta pedagógica na
rede municipal.

Criação do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Escolar, em nível central, que armazena 
e consolida dados da situação pedagógica de todos os estudantes. SGE /SMAE/ SIABH /SIGPEI /

Definição de parâmetros, em conjunto com a UFMG, para avaliações diagnósticas periódicas de 
todos os estudantes

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS



E.M. Prof. Paulo FreireE.M. Agenor Alves de Carvalho 

Aquisição de 12.000 kits de 
livros didáticos, compostos 
de um livro de Português e 
outro de Matemática,  
específicos para o reforço 
escolar de todos os 
estudantes do 9º ano,

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS



PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

FASE 2 - O QUE ESTÁ SENDO FEITO 
(AÇÕES REGULARES E CONTÍNUAS)



Programa Tempo de Aprender (Governo Federal) e PEAlfa (SMED)

Reforço Escolar  no turno, atende atualmente cerca de 26.000 estudantes de 1.020 

turmas  do 1º ao 3º ano, com foco na alfabetização. 

Organização de quadro docente considerando 3 professores para cada duas turmas, 

de modo a sempre existir um professor para atender pequenos grupos.

Contratação de estagiários para apoio às turmas dos anos iniciais.

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E  
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

REFORÇO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 1° AO 3° ANO



Elaboração e implementação do Plano de Reforço Escolar e Recomposição das 
Aprendizagens em cada escola tendo como referência o respectivo diagnóstico pedagógico 
dos estudantes.

Controle da frequência e acompanhamento sistemático da evolução dos 
estudantes.

Reorganização dos tempos escolares para ofertar ações de reforço no turno e 
contraturno  conforme a necessidade pedagógica dos estudantes.

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

REFORÇO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 4° AO 9° ANO



Avaliações 
diagnósticas 
censitárias planejadas 
e realizadas em 
parceria 
Professores/SMED/ e 
UFMG.

PROGRAMA DE REFORÇO ESCOLAR E                                                                             
RECOMPOSIÇÃO  DAS APRENDIZAGENS

REFORÇO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO 4° AO 9° ANO

CENTRALIDADE DOS CONSELHOS DE CLASSE NOS PROCESSOS DE 
AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES E DA PROPOSTA CURRICULAR 



“É preciso uma aldeia para 
se educar uma criança”

provérbio africano

E M Presidente João Pessoa



OBRIGADA!
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