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Aos vinte e um (21) dias do mês de junho de 2022, às dezenove horas e nove 
minutos (19h09min), 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 Avaliação Externa. A reunião contou com a presença dos 
seguintes membros: Álvaro Boechat Chiarello, Anete Rodrigues dos Anjos, 
Cláudia Neves San Miguel, Eloísa Alves de Sales, Galdina de Souza Arrais, 
Henrique B. Oliveira, Ivonice Maria da Rocha, José Carlos Padilha Arêas, José 
Natal de Amorim, Marcos Evangelista Alves, Mary Lucy Aparecida Rosa, Naila 
Garcia Mourthé, Neuma S. Rodrigues, Rui César Resende de Souza, Simone 
Esterlina de Almeida Miranda e Vera Lúcia Otto Diniz. Justificaram suas 
ausências: Daise A. P. Diniz Silva, Clélia Márcia Costa, Elias J. L. de Freitas, 
João Martins Nogueira Júnior, Liliana Borges, Paulo Henrique Santos Fonseca, 
Roberta da Costa Lopes Nora e Roseane de Aguiar Lisboa Garcia. Contou-se, 
ainda, com a presença de Miriam Alves, assessora da Vereadora Macaé 
Evaristo, como convidada 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, agradeceu a presença de todos e 
solicitou a autorização para a gravação da reunião por meio do chat. A 
coordenadora abriu os trabalhos informando que: A) Em 22/6 foi feito o 
lançamento do Plano Nacional de Educação (PNE) no Senado, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), onde os 
dados de todos os municípios da federação foram apresentados através de uma 
metodologia clara e de fácil entendimento. Este material será enviado a todos 
por e-mail. B) O Fórum recebeu um ofício do Conselho Municipal de Educação 
de Belo Horizonte (CME/BH) solicitando o comparecimento em plenária para a 
apresentação da planilha de monitoramento do PME/BH, ou seja, da 
metodologia de trabalho utilizada. A coordenadora perguntou quem gostaria de 
realizar a referida apresentação. Também foi informado que a reunião seria no 
formato virtual e se realizaria no dia 30/6 às 18h30min. Se disponibilizaram a 
comparecer os seguintes membros: Galdina de Souza Arrais, Rui César 
Resende de Souza, Neuma S. Rodrigues e Ivonice Maria da Rocha. C) A Escola 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), por 
intermédio de sua Diretora Naila Mourthé Garcia, apresentou os resultados do 
Diagnóstico dos Conselhos Municipais de Educação do Estado em 23/6, tendo 
sido um excelente trabalho. Assim, definiu-se que para o próximo encontro 
(sessão plenária), a representante citada do TCEMG fará a apresentação para 
os membros do Fórum. Passando-se ao segundo ponto da pauta, sobre a X 
Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, a coordenadora 
comunicou que houve uma reunião entre o Fórum, a SMED e o Presidente do 
CME/BH – a comissão preliminar – para a estruturação da conferência, que se 
dará com o mesmo tema da conferência anterior (2019), ou seja, “Avaliação do 
Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte: Qualidade Social da Educação 
e Garantia de Direitos” nas datas já proferidas: Pré-Conferências Regionais em 
5 e 12/11 e a X Conferência nos dias 23, 25 e 26/11. Ela explicou que saltou-se 



o dia 24 porque haverá jogo do Brasil (Copa do Mundo) nesta data e que o 
sábado (26/11) foi escolhido com o intuito de se garantir a ampla participação 
dos pais. Ela contou que aguardam a publicação do decreto que convoca a 
conferência para os próximos dias e que após este ato legal, a comissão 
organizadora será instituída através de portaria. Ela revelou que neste momento 
busca-se um espaço adequado para a realização da conferência que contenha 
um grande auditório (para 400 pessoas) e outro para a discussão dos eixos 
(salas) com um menor investimento, sendo um desafio para todos. Ela abriu para 
as dúvidas e comentários, a saber: 1) A confirmação da ocorrência da eleição 
dos conselheiros do CME/BH na X Conferência e a sugestão de realização do 
evento no prédio de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 
(SMED). Resposta: A acústica do prédio é ruim tendo-se em conta já ter sido 
usado em encontro anterior. A busca de um local está sendo feita, mas também 
é uma possibilidade. 2) A articulação com o Presidente do SINEPE será 
empreendida para se buscar uma escola disponível com os espaços 
necessários. Foi sugerido o Colégio Batista Mineiro. Em seguida, a 
Coordenadora Galdina de Souza Arrais passou para a apresentação do GT 
Avaliação Externa apresentando a si própria e o José Natal de Amorim como 
integrantes do grupo. Ela disse que a meta 7 constituinte do tema Avaliação 
Externa tem o maior número de estratégias do plano – 48 – e que perceberam 
que várias estratégias foram cumpridas pela SMED. Antes de introduzir o 
assunto, ela trouxe à memória: que houve um objetivo jurídico na elaboração do 
PME/BH de forma a atender uma legislação vigente e os anseios da sociedade 
de BH, a partir dos debates realizados nos períodos das conferências municipais 
de educação – CONAIS. A partir das discussões foi instituído o PNE e depois os 
planos estaduais e municipais. É importante participar do monitoramento e da 
avaliação sendo um direito constitucional posto nas normativas nacionais e 
internacionais. Essas normativas é que vão aprimorar as políticas públicas. E o 
regime de colaboração tem que ser efetivado entre a união, estados e municípios 
para garantir a qualidade da educação. Sem demora, ela passou à apresentação 
de fato e divulgou a 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 metas projetadas para o Ideb. Mediante cada estratégia ela 
apresentou as ações desenvolvidas para o cumprimento da meta, que se 
seguem: a) Elaboração de um documento norteador da ação pedagógica para 
todas as etapas de ensino e faixas etárias – livro eletrônico. b) Manutenção da 
pactuação com a Gerência de Avaliação Educacional para viabilizar que os 
instrumentos e as estratégias para o monitoramento da aprendizagem 
contemplem a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial. c) Criação 
do painel de interação de ensino e aprendizagens relacionando os dados das 
avaliações sistêmicas com o currículo essencial das disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática. d) Levantamento para monitorar a aprendizagem dos 
estudantes das escolas municipais que apresentam baixo desempenho nas 
avaliações externas através do envio de planilhas que possibilitam verificar o 
nível de desenvolvimento dos estudantes em relação às habilidades da BNCC. 
Após o levantamento da situação dos estudantes, estão sendo desenvolvidas 
estratégias de retorno às escolas com sugestões de atividades a serem 
elaboradas e aplicadas para o desenvolvimento das habilidades que tiveram 
baixo índice de resultados nas avaliações externas. e) Busca ativa de crianças 
e adolescentes em parceria com políticas de Saúde e Assistência Social e ações 



do Programa MapAtivo – comunidade educadora implantado de forma piloto em 
35 escolas. f) Desenvolvimento do mapa Socioeducacional para garantir o 
estudo e a análise dos resultados do mapa Socioeducacional. g) Iniciada a 
automação das bibliotecas escolares da RME-BH para ampliar o uso do acervo. 
Já concluída a automação de 05 bibliotecas escolares e 23 em processo de 
automação. h) Articulação com entidades parceiras para a utilização de recursos 
- cursos, tutoriais e aplicativos web (Objetos Digitais de Aprendizagem - ODAs). 
Articulação, em conjunto com a Diretoria de Inclusão Digital da PRODABEL, para 
planejamento (estratégias, cronogramas, eventos e uso de recursos) para a 
aplicação do projeto "Programação Criativa 2022" no contexto da iniciativa 
"Programação nas Escolas". Planejamento e divulgação às escolas municipais 
de Belo Horizonte, aos educadores e estudantes do projeto "Programação 
Criativa 2022". Articulação com grupos de estudantes, monitores e docentes 
para formação de experimentação de mentoria para oficinas e cursos do Centro 
de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade - CLIC. Organização de 
trabalho no âmbito do CLIC para implementação de ações pedagógicas 
articuladas ao uso pedagógico de tecnologias com estudantes da RME-BH, em 
particular em "Educação Midiática e Educomunicação", "Educação Maker" e 
"Programação e Pensamento Computacional". Formação de equipe e 
divulgação de proposta entre pares, com realização de encontros remotos com 
grupos de interesse. Experimentação e produção de recursos (cursos, materiais 
- podcast e tutoriais, sequências didáticas e dinâmicas). Fomento à construção 
de artefatos simples (jogos de tabuleiro, artefatos de papelão com movimentos, 
etc.), para exercício da "Aprendizagem maker" e do "Pensamento 
Computacional", através do envio semanal de mensagens por mala direta aos e-
mails dos estudantes de 4º ao 9º anos do Ensino fundamental. i) Fibra óptica já 
instalada nas Escolas Municipais e acesso à Internet de alta velocidade. Parque 
tecnológico das Escolas Municipais foram readequados. Envio de doação 
recebida de Smartphones para algumas escolas. Continuidade do processo de 
aquisição de APs para ampliação dos acessos Wireless. Aquisição de tablets 
para utilização dos alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental. 
Locação de notebooks para equipar as escolas. Ampliação do cabeamento 
lógico das escolas para todas as salas de aulas das escolas. j) Envio de 45.000 
tablets com chip que dá acesso à Internet para estudantes e de 1.116 notebooks 
para professores, através do projeto Meta Educação. Em seguida, José Natal de 
Amorim tomou a palavra e lembrou que realizar o monitoramento dos planos de 
educação na atualidade é o diferencial porque em planos anteriores não havia o 
monitoramento e tampouco a avaliação (as prefeituras os engavetavam). Ainda, 
muitos municípios não tem instituídos o Fórum e nem sequer o CME, 
responsáveis pelo monitoramento. E, em estados do Norte e Nordeste do país e 
mesmo no Sul os planos tem sido engavetados. O monitoramento é 
extremamente importante para corrigir as falhas que porventura aparecem no 
decorrer da vigência do plano. A Coordenadora Galdina de Souza Arrais 
interrompeu a apresentação e vários comentários foram feitos. Seguem as 
considerações e as suas respectivas respostas: 1) A educação faz parte do contexto 
nacional e, como tal, os/as problemas/dificuldades vivenciados/as tem que ser 
observados/as (a pandemia gerou impacto e esvaziamento das escolas, greves 
atingiram as redes estadual, municipal e privada, a dificuldade na periferia 
quanto a questão digital, etc). Neste momento a educação reflete este período 
vivido e é preciso ter uma visão global para se ter um olhar mais crítico. 



Resposta: Foi apresentado o relato do que foi realizado pela SMED dentro do 
contexto atual, ou seja, dentro do que foi possível realizar; houve um esforço 
para o cumprimento das metas estabelecidas no PME e este é o momento para 
se repassar o trabalho. A avaliação deve ser feita em outro momento, ou seja, 
na conferência. 2) O Fórum é constituído por várias pessoas com os seus 
diferentes olhares e o seu papel é fazer a crítica. Os Grupos de Trabalho (GTs) 
precisam trazer dados da realidade e não apenas o que foi realizado pela SMED; 
falta trazer a crítica da realidade, o que precisa ser feito e o desafio. Resposta: 
O papel do Fórum é monitorar o PME e avaliá-lo através da conferência; neste 
momento apresenta-se o que foi feito. Pode-se fazer um comentário ou outro 
pela instância que se representa, mas para fazer comentário e crítica tem-se que 
ter um diagnóstico em mãos. Esse diagnóstico será apresentado na conferência. 
3) “As metas estão colocadas dentro de um contexto histórico, deve-se fazer 
uma reflexão porque não existe mais o contexto de 2019; a apresentação está 
fora da realidade”. O Fórum tem que ter uma concepção política e uma visão 
para solucionar as questões. Resposta: O PME é um plano de 2016, uma lei que 
não pode ser alterada no momento, apenas em 2026. Foram apresentadas as 
informações do que está sendo feito em cada estratégia. O esforço da SMED 
para garantir um direito é reconhecido tentando-se ofertar uma educação de 
qualidade num período difícil com crise econômica e famílias com dificuldades. 
4) Os esforços são feitos mas muitos alunos estão fora da escola e as famílias 
estão sofrendo com o desemprego e a fome. Antes de 2026 deveria ser feito um 
diagnóstico pelo Fórum. “O esforço do município é reconhecido mas está sendo 
jogado fora”. 5) Todas as falas anteriores são legítimas. Há uma grande 
dificuldade de se fazer o diagnóstico como instância que congrega todas as 
redes. O esforço realizado é percebido e há o entendimento de que a rede 
municipal é a que coloca a “cara à tapa” e participa do Fórum. A indignação do 
olhar crítico também é compreendida e há a preocupação nesse momento em 
olhar para o que está sendo feito hoje e não se debruçar em 2021. 6) A educação 
não se constrói só olhando o presente para pensar o futuro sem olhar o passado. 
Os planos são fruto de discussão e percepção de um olhar social que apontam 
a política pública a partir de perspectivas, dos interesses da sociedade como um 
todo. As angústias colocadas são entendidas, mas as informações trazidas 
foram de ações de 2021, correspondentes a um passado muito presente e num 
momento diverso vivenciado em decorrência da Pandemia de COVID-19. Se os 
dados apresentados fossem de 2019 seriam fora da realidade, mas não foi o 
ocorrido. “O amanhã se constrói olhando o passado e o presente”. O trabalho 
apresentado foi muito bom, fino e cuidadoso bem como os demais anteriormente 
apresentados porque permite perceber a evolução. O monitoramento passa pelo 
que foi projetado, o que foi executado para se fazer a intervenção. O grande 
objetivo do Fórum é o monitoramento do cumprimento das metas do PME não 
podendo-se perder isso de vista. 7) Há anos atrás não havia Fórum, plano e, 
tampouco, discussão. Atualmente, existem os planos municipal, estadual e 
nacional. Mesmo com todas as dificuldades houve avanço, direito à voz e à 
participação, sendo este um momento histórico em que efetiva-se a gestão 
democrática. 8) As questões foram levantadas porque tem-se que discutir os 
problemas existentes para colocar a sua importância e tentar solucioná-los, em 
razão do Fórum ser democrático. Em política pública tem-se que estar articulado 
com os problemas vivenciados na realidade. 9) “O Fórum é construído com o 
olhar de cada um; este é o momento de fala de todos, todos tem que ter a crítica 



e refletir o tempo todo”. 10) Os dados estão sendo conhecidos assim como a 
evolução e a implementação do PME pela relatoria dada. Sobre a temporalidade, 
conhecer o que está sendo concretizado no momento presente e os pontos de 
estrangulamento (onde está o déficit da política) do plano permitirá maior 
percepção da implementação política na conferência. Posteriormente, a 
Coordenadora Galdina de Souza Arrais disse que este é o tempo de monitorar e 
a intervenção deve ser realizada na hora da avaliação. Ainda, que não se pode 
desconsiderar o que foi realizado e que reconhece o esforço dos trabalhadores, 
dos gestores, das famílias e dos estudantes. Ela comunicou que parou na 
estratégia 7.21 e convidou a todos para fazer a leitura de toda a planilha 
pontuando que a SMED pode não estar atendendo de forma eficiente a todos, 
mas foi o possível diante da realidade e que verá a possibilidade do 
preenchimento da planilha em tempo real para tentar apresentar o ocorrido em 
2022. Ato contínuo, a Coordenadora agradeceu a participação e a contribuição 
de todos encerrando a reunião às vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min). 
Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária Executiva do Fórum, 
redigi a presente ata. 


