
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE
MONITORAMENTO 8 DE AGOSTO DE 2018

Aos  oito  (oito)  dias  do  mês  de  agosto  de 2018,  às  dezenove  horas  e  trinta  minutos
(19h30min)  instalou-se a reunião da Comissão de Monitoramento do Fórum Municipal
Permanente  de Educação de Belo  Horizonte,  com a seguinte  pauta:  1- Informes  2 –
Relatos dos grupos de trabalho sobre encontros com diretorias e assessorias da SMED .
A reunião contou com a presença dos seguintes membros: Maria de Fátima M. de Aguiar,
Joel Dias de Rezende Júnior, Rui César Resende de Souza, Soraia Feliciana Mercês,
Vera Lúcia Otto  Diniz,  Lucas José Magalhães Alves,  Moacir  Gonçalves Marinho,  Inês
Maria  de  C.  Campolina,  Naila  Garcia  Mourthé,  Iara  Fernanda  Balbino.Os  membros
Welessandra A. Benfica, Analise de Jesus da Silva, Ângela Maria R. F. Barreto, e José
àlvaro  Pereira  da  Silva  tiveram  suas  ausências  justificadas.  Contou,  ainda,  com  a
presença de Elias José Lopes de Freitas como Secretario Executivo, conforme lista de
presença anexa. A reunião iniciou-se com a fala da Coordenadora em exercício Maria de
Fátima Monteiro de Aguiar sobre a principal função do Fórum, que é a de monitorar e
avaliar o Plano Municipal de Educação em intervalos de até 4 (quatro) anos. Segundo ela,
no dia 22 de agosto de 2018 será realizada reunião plenária do Fórum em que deverá ser
apresentado de forma elaborada o trabalho até aqui realizado pelos Grupos de Trabalho
da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização, além das propostas de ações
da Comissão Especial  de Mobilização e Divulgação, como a criação de um grupo de
WhatsApp para o Fórum. Maria de Fátima Monteiro de Aguiar lembrou que a Conferência
Municipal de Educação será a ocasião em que será avaliado o PME após o período de
monitoramento que está em curso. Neste momento está sendo preenchida pelas equipes
da Secretaria Municipal de Educação (SMED), uma ficha de monitoramento em que se
assinala  a  situação  das  estratégias  até  o  presente  momento.  Lembrou  que  o  Fórum
adotou como metodologia neste momento a interlocução destas equipes com os GTs do
Fórum.  Segundo  ela,  a  ferramenta  informacional  utilizada  para  o  trabalho  de
preenchimento desta ficha é a do Google Drive, que foi objeto de curso oferecido aos
membros do Fórum em junho passado. Naila Garcia Mourthé lembrou da importância do
trabalho  de  monitoramento  e  da  necessidade  de  construção  dos  indicadores  que
nortearão este processo. Em seguida, os GTs que já se reuniram com equipes da SMED
passaram a relatar os trabalhos desenvolvidos. GT EJA: os membros deste GT elogiaram
a disponibilidade da Diretora Glausiree Araújo que ofereceu gama de informações sobre
os  programas  relativos  à  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  em  Belo  Horizonte.
Apontaram,  porém,  que ainda existe  uma lacuna no que diz  respeito  às  informações
relativas  a  outras  instâncias  como  a  estadual,  por  exemplo.  Ficou  acordado  que  a
secretaria executiva faria a intermediação para uma agenda entre o GT e a SEE MG.
Além disto, membros do GT procurariam o Fórum Metrô na pessoa da Analise de Jesus
da Silva para algumas informações.  GT ENSINO FUNDAMENTAL: segundo membros
deste GT, foram conseguidas informações muito detalhadas, notadamente as relativas às
series finais do Ensino Fundamental. Não houve tempo para coletar dados sobre os anos
iniciais.  Foi  recomendado  que  o  GT  entrasse  em  contato  com  outras  diretorias  que
possuem interface  com este  nível  de  ensino  como a  que  trabalha  com a  Educação
Integral.  Foi  solicitado  agenda  com  a  Diretora  Arminda  Oliveira  para  este  fim.  GT
EDUCAÇÃO INFANTIL: houve interlocução com Daniela Silva que apontou avanços na
política educacional para o público infantil na RME-BH. Universalização de 4 a 5 anos e
aumento do atendimento de até 3 anos apesar  das controvérsias lembradas por  Iara
Fernanda Balbino no que diz respeito ao decréscimo de tempo no atendimento a esta
faixa etária. Foi lembrado pelos membros desta comissão que existe uma necessidade de



se ter alguns indicadores que confirmem estes avanços tais como os ligados aos dados
populacionais.  Apesar  disto,  alguns instrumentos como o Cad Único foram lembrados
como importantes no acesso da população infantil  à  Educação.  Para a conclusão do
trabalho o GT aponta ainda a necessidade de interlocução com a Rede Privada, talvez
através do SINEPE ou mesmo do Censo Escolar para avaliar o atendimento fora da rede
pública. GT EDUCAÇÃO ESPECIAL: este GT se reuniu com duas diretoras desta área na
SMED  apontando  a  eficiência  do  trabalho  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  das
estratégias  estabelecidas.  Segundo  eles,  nestes  encontros  foram discutidas  todas  as
estratégias e avaliadas seu grau de conclusão.  Os próximos passos do GT serão no
sentido de uma reunião com a esfera estadual e com o SINEPE. Iara Fernanda Balbino
lembrou que agora faz parte da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização e
que espera uma resposta da Coordenadora em exercício Maria de Fátima Monteiro de
Aguiar sobre a parceria para desenvolvimento do trabalho relativo ao Ensino Médio. Inês
Maria de C. Campolina,  representante do Sistema 5 S,  se colocou à disposição para
interlocução com GT da EJA no que diz respeito ao levantamento de dados relativos ao
ensino profissionalizante dirigido à esta faixa da população. Maria de Fátima Monteiro de
Aguiar solicitou o registro dos trabalhos desenvolvidos que deverão ser apresentados na
sessão plenária do dia 22.08.18. Informou ainda sobre a Audiência Pública realizada na
Câmara Municipal  de  BH sobre  o  monitoramento  do PME,  em que foi  sugerido  pelo
Vereador Gilson Reis realização de seminário sobre o tema.

 


