
FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 7 DE DEZEMBRO DE 
2021 

 
Aos sete (7) dias do mês de dezembro de 2021, às dezenove horas e sete 

minutos (19h07min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 

1- Informes; 2- Apresentação do Diagnóstico da pesquisa realizada junto às 

escolas do setor privado. A reunião contou com a presença dos seguintes 

membros: Galdina de Souza Arrais, Ângela M.R.F. Barreto, Vera L. Otto Diniz, 

Cláudia Neves San Miguel, José Carlos P. Arêas, Neuma S. Rodrigues, Clélia 

Márcia Andrade, Fabrícia de Oliveira Silva, Simone E. de Almeida Miranda, 

Álvaro Boechat Chiarello, Elias J. L. de Freitas e Rosângela Martins Lobato. 

Justificaram suas ausências: João Martins Nogueira Júnior, Maria Luíza Diniz 

Alcântara e Rui C.R. de Souza. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa 

Márcia da Cunha, como Secretária Executiva. A Coordenadora Galdina de 

Souza Arrais iniciou a reunião na referida data no endereço eletrônico previsto 

em convocação através da ferramenta virtual Google Meet. Ela cumprimentou a 

todos, solicitou autorização para a gravação da reunião através do chat e trouxe 

um texto para a reflexão – “As ferramentas e o marceneiro”. Após a leitura do 

texto, ela concluiu deixando a seguinte mensagem: “todos os membros são 

diferentes mas são importantes neste trabalho, neste coletivo”. Disse, ainda, que 

deseja uma reunião presencial em breve para que haja uma confraternização, 

uma celebração da vida e agradeceu o esforço e a dedicação de todos. Em 

seguida, procedeu conforme a pauta e informou que a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) ocorrerá nos dias 23 a 25 de novembro de 2022 e a 

Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), nos dias 9 a 12 de junho 

de 2002. Anunciou que antecederá a elas a Conferência Estadual de Educação 

de Minas Gerais (CEEMG) que realizar-se-á nos dias 24 a 27 de março de 2022. 

Ela lembrou que Belo Horizonte (BH) definiu não realizar a Conferência Municipal 

de Educação em 2021 e, pelos mesmos motivos, optou não fazer a Etapa 

Municipal da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais. Porém, falou 

que o município de Belo Horizonte tem o direito de eleger 140 delegados. 

Sugeriu que os municípios que ainda não realizaram a Etapa Municipal se 

juntassem e fizessem uma Etapa Intermunicipal ou que solicitassem ao Fórum 

Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais (FEPEMG) a aceitação de 

indicação dos delegados de cada segmento, através de um ofício. Abriu-se às 

falas e os seguintes comentários foram feitos: 1) Caso haja a Etapa Municipal da 

Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais ela será bem restrita não 

apresentando a “riqueza” da Conferência Municipal de Educação de Belo 

Horizonte; mesmo porque ela é de outra natureza. Caso o FEPEMG aceite a 

proposta de indicação dos delegados, os caminhos serão encurtados. 2) No 

quadro atual não há a possibilidade objetiva de haver uma conferência mas é 

importante imprimir o máximo esforço para a realização de um debate. 3) Houve 

a preocupação com relação à garantia de se “tirar” o número de delegados a que 

o Município de BH tem direito, caso não haja a Etapa Municipal ou caso haja 



uma Etapa Intermunicipal. A Coordenadora Galdina de Souza Arrais pontuou 

que a proposta dessa etapa é discutir o Plano Estadual de Educação de Minas 

Gerais que está dividido em 18 metas e 7 eixos. Ela informou que Belo Horizonte 

é considerada ‘Territorial’ cujo prazo para realização de sua etapa vence em 

19/2/22. Disse que em fevereiro pode-se realizar o debate em um dia com a 

eleição dos delegados e o envio das propostas; solicitando o encaminhamento 

do link da CEEMG a todos, para o conhecimento. Após, passando ao segundo 

ponto da pauta, agradeceu o excelente trabalho realizado pela representante do 

SINEP/MG, Cláudia Neves San Miguel, e passou-lhe a palavra. Cláudia Neves 

San Miguel explicou que o SINEP/MG realizou uma pesquisa com as instituições 

de ensino do Município de Belo Horizonte tendo como foco as Metas do Plano 

Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH). Ela disse que a consulta 

foi realizada considerando as estratégias dos Eixos Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Pessoas com Deficiência e Educação Integral 

aplicáveis às instituições de ensino da rede privada. Ela contou que o resultado 

foi uma amostragem, tendo em vista que a pesquisa não foi preenchida pelo total 

de instituições de ensino da rede privada no Município de BH. Ela elaborou 

perguntas cujas respostas das escolas se deram através de um link e os dados 

informados foram apresentados por meio de gráficos. Também foram coletadas 

e exibidas informações do número de matrículas nas instituições de ensino da 

rede privada no Município de BH (Censo Escolar/2020). Logo depois, abriu-se 

espaço para os comentários, que se seguem: A) Este foi o primeiro trabalho 

realizado que traz dados das escolas particulares; é um marco e tem um mérito. 

Considerando que o monitoramento do PME/BH é continuo, é um desafio tornar 

esta pesquisa rotineira. B) Este foi o primeiro passo para o conhecimento da rede 

privada. A pesquisa em si deixa muitas dúvidas, mas, é uma amostragem, um 

percentual da amostragem em relação ao conjunto. C) A iniciativa do trabalho foi 

elogiada assim como o foco dado no eixo Pessoas com Deficiência. D) Foi 

sugerido que se incluísse na pesquisa o tema alimentação/merenda na escola e 

um trabalho na escola sobre alimentação saudável. Cláudia Neves San Miguel 

agradeceu a todos e disse que esta foi a primeira vez que a rede privada fez uma 

pesquisa neste sentido, que tornar-se-á habitual nas escolas para o 

conhecimento da rede particular pelo município e que trará outras estratégias. 

Depois, a Coordenadora Galdina de Souza Arrais elogiou a apresentação feita e 

deu os seguintes encaminhamentos: 1) A forma de participação na CEEMG será 

resolvida no início do mês de fevereiro de 2022. 2) O calendário de reuniões 

2022 será enviado a todos. 3) Haverá uma mudança na metodologia de trabalho 

do monitoramento do PME/BH – primeiramente, a análise dos dados será feita 

através da planilha de monitoramento e as dúvidas com os gestores serão 

tiradas posteriormente, via e-mail. Quanto a esse item foram feitos os seguintes 

comentários: a) O e-mail não é o meio mais adequado para dialogar com os 

gestores; b) A SMED sempre foi ímpar, é preciso reforçar esta interação e 

estimular o seu aperfeiçoamento; c) O diálogo é fundamental e tem que ser 

ampliado com a troca de ideias. A Coordenadora agradeceu a todos, desejou 

um feliz natal e encerrou a reunião às vinte horas e quarenta e cinco minutos 

(20h45min). 


