
FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2022 

 
Aos dezenove (19) dias do mês de abril de 2022, às dezenove horas e cinco 

minutos (19h05min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 
1- Informes; 2- X Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte; 3- 

Apresentação do GT Educação Integral. A reunião contou com a presença dos 

seguintes membros: Álvaro Boechat Chiarello, Ângela M.R.F. Barreto, Anete 

Rodrigues dos Anjos, Cláudia Neves San Miguel, Clélia Márcia Costa, Elias J. L. 

de Freitas, Eloísa Alves de Sales, Galdina de Souza Arrais, Henrique B. Oliveira, 

Ivonice Maria da Rocha, Liliana Borges, Marcos Evangelista Alves, Naila Garcia 

Mourthé, Neuma S. Rodrigues, Rui César Resende de Souza e Vereadora 

Macaé Evaristo. Justificou sua ausência: Roseane de Aguiar Lisboa Garcia. 

Contou-se, ainda, com a presença de Vítor Félix, como convidado e 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 e solicitou a autorização para a gravação da reunião por meio do chat. A 

coordenadora abriu a sessão plenária informando que o município de Belo 

Horizonte (BH) é uma referência em relação ao monitoramento do Plano 

Municipal de Educação (PME) e que BH já realizou uma conferência específica 

para discuti-lo, em 2019. Disse, também, que este Fórum manteve-se reunido e 

conseguiu assegurar o monitoramento do PME/BH em 2020 e 2021. Ela 

agradeceu a participação de todos na Etapa Municipal da Conferência Estadual 

de Educação de Minas Gerais (CEEMG) e na CEEMG, comentando que Belo 

Horizonte foi destaque pela quantidade de propostas enviadas. Também 

mencionou que houve ampla participação na CEEMG e que um quantitativo 

excelente de delegados estarão presentes na Conferência Nacional Popular de 

Educação (CONAPE) e na Conferência Nacional de Educação (CONAE), 

esclarecendo que a CONAE ocorrerá no formato híbrido – presencial e virtual – 

tendo os recursos subsidiados pelo governo. Passando-se para o 2º ponto da 

pauta, ela relembrou que a X Conferência Municipal de Educação de BH 

aconteceria em 2021 mas que o seu adiamento para o ano seguinte foi aprovado 

na plenária do mês de fevereiro, no formato presencial, com o intuito de se 

garantir a ampla participação. Seria necessário, então, discutir-se e definir-se a 

data da X Conferência Municipal de Educação de BH e a sua comissão 

organizadora. Logo após, abriu-se para as considerações acerca do tema que 

são apresentadas, a seguir: 1- Seria oportuno realizar a conferência no final do 

ano considerando que avaliar é diferente de monitorar e tem-se que compilar os 

dados, havendo carências neste sentido. 2- Boa a proposta de realização da 

conferência no fim de novembro considerando-se ser complexa a obtenção dos 

dados e a mobilização. 3- Preocupação quanto à coincidência das datas da 

conferência com as datas da CONAE e da Copa do Mundo (devendo-se atentar 

para os dias dos jogos do Brasil). 4- Seria ideal a realização da conferência com 

as escolas funcionando “a todo vapor”. 5- Sugestão de ocorrência das pré-

conferências em outubro e da conferência no início do mês de novembro. 6- Pré-

conferências divididas em 2 sábados, como ocorreu em 2019. 7- Proposta de 



realização na 2ª semana de novembro (7 a 11/11). 8- Dúvidas a respeito do 

impacto que uma Copa do Mundo geraria na participação das pessoas em uma 

conferência (jogo do Brasil na mesma data de sua realização) e a respeito do 

efeito da ocorrência das eleições no mesmo período. Considerando-se que as 

eleições serão polarizadas, sugeriu-se a execução da conferência após a 

finalização do período eleitoral. Em seguida, definiu-se pela realização das Pré-

Conferências Regionais nos dias 5 e 12/11 e da X Conferência Municipal de 

Educação de BH nos dias 29 e 30/11. Quanto à comissão organizadora, a 

coordenadora descreveu a sua composição (quantitativo de representantes e 

entidades que a constituem) e, para dar celeridade ao processo, foram 

escolhidos os nomes dos membros deste Fórum para constituir a supracitada 

comissão, sendo eles: Clélia Márcia Costa, Henrique B. Oliveira, Ivonice Maria 

da Rocha e Rui César Resende de Souza. Ato contínuo, passou-se para o 3º 

ponto da pauta e a palavra para a representante do GT Educação Integral, 

Cláudia Neves San Miguel, que apresentou as seguintes informações quanto ao 

monitoramento do eixo Educação Integral: A) A meta nº 6. B) As ações relativas à 

reestruturação de escolas visando o atendimento em tempo integral não contaram 

com programa específico em âmbito nacional, em 2021. C) No âmbito municipal, 

foram feitas adaptações dos espaços escolares para garantir o atendimento 

presencial aos estudantes, conforme protocolos estabelecidos pela saúde para se 

evitar contaminações pelo Coronavírus (COVID-19). D) Em relação à qualificação das 

ações educativas da política de educação integral foram ofertadas as seguintes 

Formações: "Projeto EDUCA” (Professores e Monitores PEI) e Programa MapAtivo 

(Comunidade Educadora e Mentoria com Monitores de Informática e Professores 

Coordenadores do Programa Escola Integrada). E) Foram credenciadas 9 escolas 

especializadas de música e 5 federações de artes marciais para o atendimento de 

tempo integral e foram preparados ambientes de tempo integral em 84 escolas para 

6.526 crianças. F) Quanto ao investimento financeiro nas escolas, 172 aumentaram 

suas áreas de parquinho; 174 criaram espaços criativos como arquibancada, teatro 

de arena, caramanchão, ateliê de artes; 173 ampliaram espaços contíguos às 

bibliotecas e 172 reorganizaram suas áreas de laboratório de informática. G) Foram 

finalizados os seguintes projetos que tiveram início no primeiro semestre 2021: 1) 

"Pelo caminho das Matriarcas" realizado com o apoio (planejamento, organização e 

execução) da Secretaria Municipal de Educação/Diretoria de Educação Inclusiva e 

Diversidade Étnico-Racial/Gerência das Relações Étnico-Raciais; 2) Houve o apoio e 

a mobilização para as atividades formativas realizadas pela SMED e pela Fundação 

Municipal de Cultura voltadas para os profissionais da Educação Municipal (191 

atividades voltadas para Promoção da Igualdade Racial). H) Foram realizadas Rodas 

de conversa (remotamente) com as direções e as coordenações pedagógicas das 

escolas intituladas "Percursos Curriculares e Diversidade: práticas de equidade na 

escola". I) Realizou-se quatro webinários sobre "Educação e Direitos Humanos" em 

parceria com o Núcleo Anne Frank. J) Não houve atendimento aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos em tempo integral. 

O retorno destes estudantes se deu somente no atendimento regular, sem atividades 

no contraturno. K) Ocorreu mentoria com os Professores e Coordenadores do 

Programa Escola Integrada e incentivo ao trabalho articulado de monitores e 

professores nos atendimentos efetivados. L) Foram suspensas as seguintes ações 

em virtude da Pandemia de COVID-19: 1- Jornada escolar ampliada com a garantia 



de espaços e tempos apropriados a atividades educativas. No 2º semestre foram 

realizadas em algumas escolas que participam do Programa MapAtivo o Atendimento 

Circunstancial que atendeu, em caráter emergencial e em tempo ampliado, cerca de 

1.000 estudantes apontados pelas visitas domiciliares realizadas como em situações 

de alta vulnerabilidade. 2- 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. 3- A educação em tempo integral para 

pessoas com deficiência assegurando a acessibilidade arquitetônica, o apoio de 

inclusão e o atendimento educacional especializado complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos multifuncionais. 4- As vivências nos espaços 

educativos. Para finalizar, Cláudia Neves San Miguel disse que todos ficaram 

prejudicados com a pandemia (inclusive a rede privada) e que houve um grande 

impacto com um número de estudantes fora da escola neste período (evasão). Falou, 

também, que houve a evasão de famílias da rede privada e alunos passando para a 

educação fundamental sem cursar a educação infantil. Ela comentou que percebe 

uma maior violência na atualidade, os alunos num processo de desaprendizagem com 

os pares e estudantes precisando de acolhimento. Afirmou que não há como separar 

a educação das duas redes precisando-se de sinergia entre elas e agradeceu a 

disponibilidade de todos. A Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu a 

apresentação e, logo depois, vários comentários foram feitos, a saber: 1) elogios 

quanto à apresentação; 2) questionamentos sobre os números e algumas 

modalidades de ensino, bem como o tema artes marciais; 3) defesa quanto às 

limitações da PBH (oferta e impossibilidade de maior oferta) no período da Pandemia 

de COVID-19; 4) elogios quanto à transparência, à abertura e à disponibilidade das 

equipes da PBH; 5) menções sobre o papel do Fórum ressaltando que o espaço tem 

que ser de monitoramento efetivo, questionamentos e discussões; 6) referência à 

antiga discussão quanto à obtenção dos dados por parte do estado, ou seja, da função 

do estado no monitoramento do PME/BH; 7) a sugestão de convite às 

Superintendências A, B e C e ao Fórum Permanente Estadual de Educação de Minas 

Gerais para a articulação e o cruzamento das informações. A coordenadora 

complementou as falas anteriores dizendo que está faltando efetivar-se o regime 

de colaboração. Ela também sugeriu que nas apresentações futuras dos Grupos 

de Trabalho (GTs) cada estratégia seja apontada através da informação 

‘cumprida’ ou ‘não cumprida’ com as respectivas redes responsáveis com o 

intuito de se focar no resultado e de facilitar a visualização. Após, a 

Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu as contribuições e a 

participação de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas e vinte minutos 

(21h20min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária Executiva 

do Fórum, redigi a presente ata. 


