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Aos dezesseis (16) dias do mês de agosto 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 Grupo de Trabalho (GT) da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Álvaro Boechat 
Chiarello, Anete Rodrigues dos Anjos, Cláudia Neves San Miguel, Elias J. L. de 
Freitas, Eloísa Alves de Sales, Galdina de Souza Arrais, Ivonice Maria da Rocha, 
José Carlos Padilha Arêas, Naila Garcia Mourthé, Neuma S. Rodrigues, Rui 
César Resende de Souza, Simone Esterlina de Almeida Miranda e Vera Lúcia 
Otto Diniz. Justificou sua ausência: João Martins Nogueira Júnior. 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 e agradeceu a presença e o apoio 
referentes à Nota de Repúdio e à solidariedade à Professora Ângela Dalben, 
verbalmente agredida por um vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
A coordenadora comunicou que a nota citada já foi divulgada e abriu os trabalhos 
informando que: A) Em 9/9 haverá um encontro dos Conselhos Municipais de 
Educação promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME), em Contagem, cujo tema será o papel dos conselhos na 
garantia de direitos. Estarão presentes o Professor Felipe Michel Braga do 
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG), José Natal de 
Amorim da Campanha Nacional de Direito à Educação e a Diretora da Escola de 
Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), Naila 
Mourthé Garcia, para apresentar o trabalho sobre as redes de controle na 
educação. O encontro será uma formação continuada para todos os 
conselheiros de educação da região metropolitana e ocorrerá no formato 
presencial, de 9h às 17h. B) Para palestrar também sobre a rede de controle, a 
UNCME propiciará o encontro virtual com o grupo de Divinópolis, em 16/9; o 
encontro presencial em Bom Despacho, em 23/9; o Encontro Nacional em Cabo 
de Santo Agostinho de 16 a 19/11 e, em Bom Despacho, nos dias 15 e 16/12. C) 
A X Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte acontecerá nos dias 
23, 25 e 26/11 e a Conferência Nacional de Educação (CONAE) ocorrerá em 29, 
30/11 e 01/12. A seguir, e ainda quanto à Nota de Repúdio, Cláudia Neves San 
Miguel comunicou que o SINEPE/MG deu o seu apoio à Secretária de Educação 
Ângela Dalben protocolando uma nota junto à Comissão de Educação, Ciência 
Tecnologia Cultura Desporto Lazer e Turismo e a Coordenadora Galdina de 
Souza Arrais contou que a UNCME também fez a sua própria nota. Passando-
se ao segundo ponto da pauta, sobre a X Conferência Municipal de Educação 
de Belo Horizonte, a coordenadora comunicou que: a) O Decreto que institui a 
convocação das Pré-Conferências Regionais e a X Conferência Municipal de 
Educação foi publicado no Diário Oficial do Município, em 8/7/22; b) A Comissão 
Organizadora da X Conferência Municipal de Educação está se reunindo com as 
entidades, semanalmente, e as reuniões acontecem às quintas-feiras, às 18h 
(com exceção da última quinta-feira do mês); c) O espaço para a realização da 



conferência foi definido e a configuração está sendo organizada. Também foi 
comentado que a estrutura e o desenho do Regimento Interno existem por ter-
se um know how da conferência anterior, mas a dificuldade se dará quanto à 
obtenção dos dados. Espera-se, inclusive, a participação de todos os setores, 
considerando que os atores são necessários para que as discussões ocorram. A 
coordenadora anunciou que foi autorizado no Fórum Permanente Estadual de 
Educação de Minas Gerais o envio das táticas aprovadas na Conferência 
Estadual de Educação de Minas Gerais para os órgãos, sugerindo cobrar as 
informações da Secretaria Estadual de Educação acerca do monitoramento do 
Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte (PME/BH) no Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais. Em seguida, passou-se ao terceiro 
ponto da pauta e a palavra para o representante do GT da EJA, Álvaro Boechat 
Chiarello. Ele iniciou lendo um trecho do poema de Eduardo Galeano que 
considerou adequado à educação por ajudar a pensá-la como um todo. Em 
seguida, ele esclareceu o cenário/contexto da análise dos dados: as informações 
referem-se à 2021 – contexto da Pandemia de COVID-19 – com atividades 
presenciais suspensas no 1º semestre e uma ligeira flexibilização no 2º 
semestre; os dados dizem respeito à rede municipal de educação; não houve o 
acesso aos dados das redes privada, estadual e federal. Ele mencionou que o 
público da EJA tem muitos estudantes com comorbidades sendo que vários 
deles não retornaram ao formato presencial porque havia a possibilidade do 
ambiente virtual e que as Metas 8, 9 e 10 do PME/BH relacionam-se à EJA. Logo 
após, ele passou à apresentação das metas: A) 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). Essa meta possui 13 estratégias dentre as quais 
3 delas não obtiveram desenvolvimento identificado como ‘avançado’ ao longo 
de 2021. São elas: 8.8 (relacionada com a evasão escolar numa perspectiva 
intersetorial); 8.9 (referente às ações voltadas para os idosos – busca ativa, onde 
o máximo ocorrido foram telefonemas das escolas); 8.12 (concernente à oferta 
de mestrado e doutorado para os professores da rede). Em relação às demais 
estratégias, seguem as ações ‘em desenvolvimento’ no 2º semestre de 2021: a) 
Realização de encontros formativos temáticos sobre diversidade e educação no 
escopo de diálogos com professores da EJA. b) Manutenção do número de 
turmas funcionando mesmo com a evasão em função da pandemia, 
principalmente, na alfabetização. c) Consolidação do projeto da EJA que 
aconteceu ao longo de todo o ano com certificação de vários estudantes. d) 
Envolvimento com diversos programas intersetoriais junto a outras secretarias, 
em especial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social. As seguintes 
estratégias apresentaram uma ação menos efetiva em função do contexto 
pandêmico (houve um ‘avanço’ mas não no sentido de superação em relação à 
2019): 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13. B) 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. Ela é composta por 11 estratégias 
dentre as quais, apenas na 9.4 não verificou-se um ‘avanço’, principalmente, 



para superar o problema do analfabetismo com o acesso a atividades esportivas, 
culturais e tecnológicas. Em relação às demais estratégias, seguem as 
ações/informações: 9.1 - Para identificar a população não alfabetizada, sempre 
há o esforço da SMED através do censo e do cadastro; 9.2 - Sobre a 
continuidade dos estudos da EJA, todas as escolas permaneceram oferecendo 
a modalidade à distância e algumas, a modalidade presencial; 9.3 - A respeito 
de projetos inovadores para possibilitar outras aprendizagens houve o Projeto 
de Geração de Emprego e Renda (GERE); 9.5 - Sobre a oferta de EJA gratuita 
e o mapeamento dos jovens com Ensino Fundamental incompleto houve o 
cadastro, mas não teve grande procura e haviam dificuldades para se fazer o 
mapeamento; 9.7 - Acerca das certificações ao final do ano, todas as escolas 
incentivaram os estudantes e divulgaram o cadastro para a rede estadual 
orientando-os a fazê-lo; 9.8 - Quanto às chamadas públicas, o principal meio é 
o cadastro escolar onde há grande divulgação; 9.10 – Sobre o incentivo à oferta 
de programas de capacitação tecnológica da população jovem já acontece de 
longa data, é corriqueiro e existe uma regulamentação para tal. A capacitação foi 
identificada com o projeto GERE e está muito articulada com a meta 10. C) 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. As ofertas de cursos profissionalizantes integrados com a educação 
profissional dão prioridade para os estudantes matriculados na EJA. Houve 
‘avanço’ no final do 2º semestre de 2021 possibilitado pelas parcerias com os 
órgãos da prefeitura e outras entidades, como as Instituições do Sistema S 
(Senac). Os ‘avanços’ identificados foram: a) Inicialmente, houve uma oferta de 
450 vagas para o ensino profissionalizante com a continuidade em 2022. As 
parcerias têm colaborado com essa oferta, inclusive, parceiros para atender 
alunos com medidas socioeducativas. b) O Programa Geração de Emprego e 
Renda (GERE) foi o principal elo para a questão da ampliação das matrículas da 
EJA. c) Houve aquisição de equipamentos – envio maciço de tablets para o 
Ensino Fundamental que são usados na EJA de forma intensa nas escolas. d) A 
permanência dos alunos na EJA é uma cobrança que as escolas recebem da 
SMED e elas vêm desenvolvendo estratégias para manter e certificar os seus 
estudantes (a integração de indígenas e quilombolas, alguns refugiados e 
ciganos têm atenção especial devido à sua especificidade). Em seguida, ele 
disse que não foi identificado ‘avanço’ na estratégia 10.14 que diz respeito à 
formação para professores no sentido do atendimento exclusivo às pessoas com 
deficiência e fez as considerações finais, a saber: 1) Estes dados devem ser 
considerados tendo em vista a pandemia e as medidas restritivas e sanitárias 
rigorosas no 1º semestre e mais flexíveis no 2º semestre de 2021. 2) A maioria 
das ações na EJA ocorreram à distância. 3) Houve grande evasão nos anos 
iniciais, principalmente, porque as pessoas tiveram dificuldade com a tecnologia, 
especialmente, no 1º semestre. 4) No 2º semestre começou a flexibilização do 
ensino presencial e recuperaram-se algumas matrículas. Entretanto, devido às 
características do público da EJA (elevado índice de comorbidades) e vacinação 
no estágio inicial, etc., houve dificuldade de participação nas atividades 
presenciais. Para concluir, ele disse que este foi o olhar do grupo na identificação 
do desenvolvimento das ações e também destacou que o colega de GT, João 
Martins Nogueira Júnior não pôde participar da apresentação, agradecendo a 
todos. Após, a coordenadora agradeceu a apresentação e abriu para os 



comentários e as perguntas que se seguem com as suas respectivas respostas: 
A) Foi mencionado o diálogo com outras secretarias sendo fundamental começar 
a se pensar em política pública de território porque há a necessidade do diálogo 
territorial, intersetorial, isto é, precisa-se de diálogos e parcerias para que o 
sujeito seja atendido na sua integralidade. B) É realmente importante que a 
certificação ocorra de forma contínua e imediata. C) Foi citada a dificuldade da 
meta 10 e ela está diretamente ligada aos entes federais. D) Pergunta: Qual a 
dinâmica na questão dos tablets; os estudantes os usam na escola ou levam 
para casa? Resposta: Na maioria das escolas chegou uma quantidade 
considerável de tablets e na escola em que trabalha montaram-se kits de 30 
tablets que são distribuídos para o trabalho em sala de aula. Até o 1º semestre 
de 2022 haviam algumas dificuldades na utilização dos tablets que chegaram no 
final de 2021. O tablet potencializou o contato com a tecnologia; todos estão 
aprendendo a usá-lo e buscando estratégias contatando outras escolas. Na EJA, 
os estudantes estão avançando em relação às pesquisas e à leitura de livros. E) 
Pergunta: Quanto a questão alimentar, como foi a entrega dos gêneros 
alimentícios? Ainda é servido um prato único com qualidade aos estudantes da 
EJA? Resposta: A Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SMASAN) tem todo o cuidado com a política de alimentação dos 
estudantes – balanceada, mais nutritiva – com atenção especial aos alunos da 
EJA que vêm do trabalho, mas há um grande gargalo de gêneros alimentícios 
tanto no que tange a quantidade que se consegue entregar quanto à entressafra 
dos produtos. As escolas buscam verificar o que pode ser substituído e usam os 
recursos da Caixa Escolar para viabilizar uma merenda de melhor qualidade, 
mais saborosa, nutritiva e que agrade aos olhos dos estudantes. Há um grande 
empenho para potencializar o que vem da SMASAN. “O prato único na merenda 
para o adulto é com certa qualidade na EJA”. F) Pergunta: Você, enquanto 
diretor/professor, sente a dificuldade da continuidade dos estudos no ensino 
médio da EJA? Resposta: Em relação ao ensino médio, a oferta não é a mais 
adequada, principalmente, para os estudantes da EJA. Há dificuldade no número 
de vagas especialmente na primeira seleção. Em relação ao Município de Belo 
Horizonte, o foco é a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, havendo apenas 
uma escola que oferta o ensino médio cujo funcionamento se dá no prédio da 
SMED. A educação é precária para o ensino médio e o grande problema é a 
evasão por causa da distância entre a escola e a residência dos alunos. G) A 
apresentação foi muito boa e o poema trouxe uma reflexão interessante. 
Pergunta: Na precarização das relações do trabalho, qual a perspectiva da 
educação em ajudar a incorporar os estudantes da EJA num mundo melhor? 
Resposta: O caos se instaura não só para o trabalho dos estudantes de EJA, 
mas para a população como um todo. O governo federal além de não contribuir 
dificulta o acesso à vacinação e às outras políticas públicas. Tem-se a 
oportunidade de verificar se é o que se quer e tentar contribuir por meio do voto, 
em outubro, num congresso que vote de maneira mais favorável ao trabalhador. 
O ensino profissionalizante tem a perspectiva de qualificação na sociedade e 
pode se dar através do empreendedorismo. Deve-se pensar em política pública 
de emprego que está cada vez mais difícil para esta população de EJA e não se 
pode negar o esforço que o município tem feito neste sentido que, a nível federal 
e estadual não tem oferecido programas de formação profissional que pudesse 
qualificar os estudantes de forma mais intensa. H) Comentário para a reflexão: 
“A formação do empreendedorismo que está se desenvolvendo é a precarização. 



Está se reproduzindo uma ilusão. Pensar em que tipo de formação está se 
oferecendo”. I) Foi lembrado que todos os entes federados – união, estados e 
municípios – são responsáveis pelo atendimento aos jovens, adultos e idosos. 
J) Faltam os dados do Estado e a omissão faz parecer que ele não tem boas 
políticas públicas, mas acredita-se que existam. K) A ex-aluna da EJA deu o seu 
testemunho afirmando ter se emocionado com a apresentação e ser um privilégio 
se aposentar como uma professora da EJA, parabenizando o colega. Ato 
contínuo, Álvaro Boechat Chiarello agradeceu as congratulações. Logo depois, 
a Coordenadora Galdina de Souza Arrais agradeceu a participação e a 
contribuição de todos encerrando a reunião às vinte horas e cinquenta e cinco 
minutos (20h55min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária 
Executiva do Fórum, redigi a presente ata. 

 


