
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE MOBILIZAÇÃO E
DIVULGAÇÃO DE 25 DE JUNHO DE 2018

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho de 2018, às dezenove horas e vinte e cinco
minutos  (19h25min)  instalou-se  a  reunião  da  Comissão  Especial  de  Mobilização  e
Divulgação (CEMD) do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte,
com  a  seguinte  pauta:  1-  Interlocuções  acerca  da  Conferência  a  ser  realizada  em
julho/2019;  2-  Demais  ações  da  Comissão  Especial  de  Mobilização  e  Divulgação.  A
reunião  contou  com a presença  dos seguintes  membros:  Paulo  Henrique  S.Fonseca,
Galdina de Souza Arrais, Márcia de Fátima N. Cruz e Maria de Fátima M. de Aguiar. O
integrante José Álvaro Pereira da Silva teve sua ausência justificada. Participou como
Secretária Executiva, Vanessa M. da Cunha, conforme lista de presença anexa. Paulo
Henrique S.Fonseca  iniciou  dizendo que esta  Comissão tem a  tarefa  de recompor  a
coordenação,  preparar  a  Conferência  do  ano  vindouro  e  divulgar  os  resultados  das
Conferências.  Galdina de Souza Arrais  relatou que achou interessante  a entrega dos
Anais do evento integrado VIII Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte e
Etapa Municipal da CONAE 2018, na Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais
e perguntou se as Escolas Municipais também receberam tal documento. Maria de Fátima
M. de Aguiar respondeu que as Escolas receberam o material por meio eletrônico. Paulo
Henrique S.Fonseca leu as atribuições da CEMD e os nomes de seus representantes e
Galdina de Souza Arrais ponderou que a CEMD precisa de ter a representatividade da
UNDIME porque acredita ser uma grande contribuição, devido à facilidade de diálogo. Se
propôs  a  conversar  com  Denize  Assunção,  membro  da  Comissão  Especial  de
Monitoramento  e  Sistematização  (CEMS),  para  que  venha  compor  esta  Comissão.
Completou dizendo que precisam divulgar este Fórum nos Setores Privado, Estadual e
Municipal,  sugerindo  a  elaboração  de  um  “caderninho  de  bolso”  contendo  as
competências e os componentes do Fórum; e as metas do Plano Municipal de Educação
de Belo Horizonte (PME-BH). Maria de Fátima M. de Aguiar sugeriu que fossem feitas
cartilhas sobre o que é o PME-BH, para divulgação e comunicou que já existe um site no
portal  da  Prefeitura  de Belo  Horizonte  (PBH)  para  publicação das informações deste
Fórum. Noticiou, também, que a Assessoria de Tecnologias Educacionais - ASTED/SMED
promoverá  uma  oficina  para  os  membros  deste  Fórum,  dia  28/06/18,  visando  a
capacitação para utilização dos recursos básicos disponíveis no Google Drive, tendo em
vista  que  o  trabalho  de  monitoramento  do  PME-BH  utilizará  as  ferramentas  de
compartilhamento de documentos e planilhas deste dispositivo. Galdina de Souza Arrais
explanou que é preciso achar parceiros para se fazer a cartilha e que quando estiver
pronta, deve-se fazer um “boom” enviando para todos os diretores de Ensino das Redes
Públicas Municipal e Estadual e professores filiados. Márcia de Fátima N. Cruz avaliou ter
que esperar passar as eleições para se realizar tal divulgação e lembrou que este Fórum
tem repesentantes  da  ASSPROM,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  (SMED),  da
Secretaria Estadual de Educação, da Escola do Legislativo, que podem colaborar nesta
divulgação. Paulo Henrique S.Fonseca disse que pode-se verificar com o Sind-UTE/MG
acerca da parceria na confecção do ”caderninho de bolso” e com a Rádio Inconfidência,
para divulgação do Fórum. Galdina de Souza Arrais verificaria com a UNCME sobre a
referida parceria e disse o ”caderninho de bolso” deve ser disponibilizado eletronicamente.
Afirmou, ainda, que para a organização de uma Conferência são necessárias parcerias,
sendo também importante ter um diagnóstico da situação financeira disponível para saber
qual a forma de colaboração obter para a realização da Conferência. Maria de Fátima M.
de Aguiar perguntou como seria tratada essa questão das parcerias, lembrando que a
última Conferência foi realizada de forma integrada pela SMED, pelo Conselho Municipal



de Educação de Belo Horizonte e pelo Fórum; sendo que os recursos financeiros foram
disponibilizados pela SMED. Questionou também sobre o período das Conferências para
avaliação  do  PME-BH;  se  seriam  em  2019,  2023  e  2026,  informando  que  as  datas
previstas para as Conferências do Sistema são 2019, 2021, 2023 e 2025 e; na última
sessão plenária deste Fórum, Analise de Jesus da Silva se posicionou contra a períodos
coincidentes das Conferências, justificando considerar a Conferência sobre a Avaliação
do PME-BH de maior amplitude que a Conferência do Sistema. Galdina de Souza Arrais
respondeu que o Estado de Minas Gerais, por exemplo, pode ser parceiro na realização
da Conferência, contribuindo com o espaço físico, com um colaborador etc., e que não se
pode ampliar os prazos de vencimento dos planos, mas pode-se fazer dentro do ano de
vencimento do PME-BH. Concorda com Analise de Jesus da Silva quanto à amplitude
mas sugere uma metodologia com divisão de trabalho, porque acha muito caro e difícil se
fazer Conferências todos os anos; lembrando que os debates são os mesmos. Concluiu
dizendo que a educação é um todo e o Fórum é um órgão para se debater o todo. Paulo
Henrique  S.Fonseca  avaliou  não  ser  problemático  ter  períodos  de  Conferências
coincidentes (2019 e 2023). Maria de Fátima M. de Aguiar disse que o PME-BH tem que
ser o norteador das Conferências e que é importante fortalecer as pré-conferências com
mais  tempo  de  discussão.  Contou  que  muitos  pais  não  sabiam  como  funcionam  as
Conferências,  que  é  preciso  antecipar  e  prepará-los  para  participação  nas  mesmas.
Complementou dizendo que:  ”temos escolas em todos os lugares,  faríamos revolução
neste país se estivéssemos unidos (pais, alunos e gestores)”. Márcia de Fátima N. Cruz
narrou que realmente não existe um preparo nas escolas; que a escola nunca divulgou,
por exemplo, o que é o Fórum Família-Escola. Complementou afirmando que, no geral, as
escolas  não  tem  interesse  em  trazer  os  pais  para  dentro  das  escolas,  havendo  um
distanciamento dos pais. Disse, ainda, que quanto às Conferências, o segmento pais tem
tido  representações  de  pais  que  são  professores,  avaliando  parecer  que  se  está
ganhando  em  termos  de  discussões,  mas  acredita  que  perde-se  em  ter-se  pais-
professores ao invés de serem apenas pais. Paulo Henrique S.Fonseca avaliou ser ideal
agregar às Conferências um pai que não seja educador. Maria de Fátima M. de Aguiar
disse  que  Paulo  Henrique  S.Fonseca  encontra-se  sozinho  na  coordenação  desta
comissão e sugere que na próxima reunião, que poderá ser nos dias 04/07, 09/07 ou
11/07, às 16h, defina-se o outro coordenador e que pensem as questões das parcerias.
Agradeceu e encerrou a reunião às vinte horas e quinze minutos (20h15min). O registro
da  Sessão  Plenária  foi  realizado  pela  Secretaria  Executiva  do  Fórum  Municipal
Permanente de Educação de Belo Horizonte.


