
ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE MAIO DE 2019

Aos vinte e um (21) dias do mês de maio de 2019, às dezenove horas e vinte minutos
(19h20min)  instalou-se  a  reunião  extraordinária  do  Fórum  Municipal  Permanente  de
Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH), com a seguinte pauta:  1- Apresentação das
avaliações dos Grupos de Trabalho (GTs) da Educação de Jovens e Adultos, de Pessoas
com Deficiência, da Gestão Democrática e da Valorização do Magistério e Formação dos
Profissionais  de  Ensino.  A reunião  contou  com  a  presença  dos  seguintes  membros:
Márcia de Fátima N. Cruz, Soraia Feliciana Mercês,  Cláudia Lopes da Costa, Marcos
Evangelista  Alves,  Fabrícia  de  Oliveira  Silva,  Galdina  de  Souza  Arrais,  Naila  Garcia
Mourthé, Moacir Gonçalves Marinho e Paula Cambraia M. Viana. Joel Dias de Rezende
Júnior, Ângela Maria R.F. Barreto, Vera Lúcia Ottho Diniz, Lucas José Magalhães Alves e
Edson Miguel Barcelos justificaram suas ausências. Contou, ainda, com a presença de
Elias  José  L.  de  Freitas  e  Vanessa  Márcia  da  Cunha,  como  secretários  executivos,
conforme lista de presença anexa. O coordenador Marcos Evangelista Alves apresentou a
pauta  e  solicitou  aos  Grupos  de  Trabalhos  que  lancem  seu  parecer  na  planilha  de
monitoramento do Plano Municipal de Educação. Deu boas-vindas à Paula Cambraia M.
Viana  e  sua  suplente,  novas  representantes  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente. Falou sobre o papel do Fórum, considerando sua constituição
um avanço e uma garantia da política de estado e não de governo. Informou que no dia
seguinte (23/05) ocorrerá a 1ª reunião da Comissão Organizadora da Conferência e que
as Pré-Conferências Regionais acontecerão nos dia 08/06 e 15/06, pela manhã e a IX
Conferência acontecerá nos dias 11, 12 e 13/07, na UFMG. Complementou dizendo que a
Conferência é da cidade e é importante garantir esse espaço. Em seguida, dando início
às  apresentações,  passou  a  palavra  para  Cláudia  Lopes  da  Costa  que  informou  ter
realizado a avaliação dos dados de 2018 em conjunto com Wanderson Rocha, membro
titular,  representante  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em Educação  da  Rede  Pública
Municipal de Belo Horizonte, e não com Valéria Peres M. Gonçalves, sua parceira de GT.
Sobre o tema Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino - metas
15,16,17 e 18 -, disse que houve avanços. Sobre as referidas metas pontuou que: 1) a
partir da greve de professores da Educação Infantil, em 2018, a PBH juntamente com a
UEMG oferece graduação para professores da Educação Infantil - 470 vagas abertas -, e
oferece pós-graduação em parceria com a UFMG. Porém, a pós-graduação é ofertada em
horário de trabalho, o que gera desorganização na escola. 2) foi oferecido pela PBH um
curso de gestão financeira para o gestor da escola. 3) foram publicados requerimentos de
progressão pela PBH, o que avaliou ser um avanço. Nesse governo está acontecendo de
forma gradativa e parcelada e no governo anterior foi congelado. 4) oferta de formação de
Língua Inglesa pela PBH, o que avaliou ser um contrasenso, considerando que estão
diminuindo as aulas de inglês na escola. Disse que, talvez, devessem pensar em deferir
mais pedidos de licença com vencimento para se fazer mestrado e doutorado, ou seja,
que houvesse um aumento de cota. 5) houve progressão de 4 níveis para a Educação
Infantil que conquistou o direito de progredir mais (estratégia referente: 18.1 – concluída
em sua avaliação - avanço). Finalizou dizendo que a maioria das estratégias referentes às
metas 15,16, 17 e 18 encontram-se com o  status “em andamento”. Sobre a meta 19 –
tema Gestão Democrática apontou que: 1) houve emancipação das UMEI’s, o que avalia
ser um avanço. 2) houve curso de formação de gestores prévio à eleição de diretor, houve
a garantia das eleições feita pelos pares, já prevista. Finalizou informando que não tem
dados da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE MG) relativos às
metas supracitadas. Márcia de Fátima N. Cruz disse que a formação dos gestores é uma
questão ampla, profunda e sequencial, que tem que ser vista com seriedade. Falou que



há um distanciamento entre gestores e professores e que há falta de reuniões entre os
mesmos para tratar de questões básicas de educação social, o que avaliou estar muito
distante  do  que  significa  gestão  democrática.  Reiterou  a  distância  existente  entre
professores e gestores e falou ser muito importante a formação de professores e que os
relacionamentos na escola são primordiais. Citou a estratégia 19.6 e mencionou que nos
momentos de reuniões de colegiados e de assembleias escolares, são enviados pelas
escolas convocações formais em “tiras de papel”,  que, muitas vezes, não chegam às
mãos dos pais. Afirmou que a participação dos pais nas referidas reuniões é pequena
porque “incentivar e promover é diferente de mandar tira de papel”. Avaliou que deve
haver mais empenho por parte dos gestores, em que as pessoas devem ser sensibizadas
e  conscientizadas  à  participação.  Relatou,  ainda,  que  recentemente  houve  algumas
reuniões  intituladas  de  “Encontro  de  Pais”,  realizadas  com  o  apoio  da  SMED e  das
regionais,  voltadas para  a  IX  Conferência  Municipal  de  Educação de  Belo  Horizonte,
buscando conscientizar os pais, considerando que sua participação em eventos similares
é irrisória. Entende que os pais não possuem “sentimento de pertencimento” às escolas e
acredita que eles devem compreender que a escola pertence à comunidade, aos pais e
aos alunos. Complementou dizendo que percebeu o empenho do MEC e da SMED para a
formação  de  colegiados,  de  2015  a  2017.  Mas,  exprimiu  que  realizar  reuniões  de
colegiados na Escola não é algo simples, é intimidador, além de só acontecerem em
“horários  impróprios”.  Disse  que  não  existe  emponderamento,  sentimento  de
pertencimento por parte dos pais, há uma timidez para trazer ideias. Finalizou, falando
que ainda há muito pouco conhecimento nestes colegiados e que busca trazer a formação
para dentro da escola. Claúdia Lopes da Costa comentou, ainda, sobre a estratégia 17.3
que se refere às 7h de planejamento: a categoria reivindica esse tempo de planejamento
e a PBH considera que esse tempo já existe. Em sua avaliação, a 7ª hora não é praticada
e falta o aceite da categoria, 1 ou 2 estratégias ainda não foram iniciadas, poucas são
concluídas, a maioria encontra-se em andamento,  mas falta  muito,  principalmente,  na
avaliação financeira. Complementou dizendo que Belo Horizonte é uma capital que paga
o piso salarial, que “virou” o teto, que é preciso tentar pensar o piso salarial como piso
salarial.  Galdina  de  Souza  Arrais  narrou  saber  das  dificuldades,  na  prática,  da
participação de pais em assembleias, porque eles veem de sociedade autoritária. Falou,
ainda, que as escolas são espaços de lutas e que ficou sensibilizada por presenciar no
“Encontro de Pais”  os pais  organizados em grupos estudando as metas do PME/BH.
Parabenizou os pais pela iniciativa de se organizarem sozinhos, pontuando o apoio da
SMED, frisando que esse é o momento de agradecer e celebrar a participação dos pais e
assumir compromisso com eles. Finalizou parabenizando Márcia de Fátima N. Cruz por
sua  coragem.  Em  seguida,  foi  passada  a  palavra  para  Soraia  Feliciana  Mercês,
responsável pelas metas 8, 9 e 10, referentes à Educação de Jovens e Adultos. Ela disse
que: 1) Belo Horizonte está abaixo da média nacional com relação à alfabetização. 2)
80% dos estudantes da EJA são negros havendo uma grande questão de vulnerabilidade
histórica e econômica que tem que ser observada. 3) Houve queda de evasão - de 70%
para 30%. Disse que o cenário da educação é preocupante mas que sua conversa com a
gerente da SMED, Glausirré de Araújo, deu-lhe esperança nesse sentido. Informou que
não obteve dados da SEE MG, que o Estado não está se envolvendo, contribuindo, mas
que sentiu “sensibilidade” por parte do municipio, ressaltando a parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) e a EJA em
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e em outros espaços, a formação de
professores  ao  longo  do  ano  letivo,  o  diálogo  com  a  UFMG,  a  UEMG  e  o  Centro
Tecnológico MG. Apontou que houve dados do setor privado em uma única meta.    Paula
Cambraia M. Viana citou alguns espaços fora da sala de aula que ofertam turmas de EJA
e afirmou que esses espaços fora da sede buscam a inclusão social dessas pessoas.
Soraia Feliciana Mercês finalizou dizendo que o trabalho é minucioso e que, aos poucos,



avança.  Que Belo Horizonte se mostra à frente no país e está dando bom exemplo,
atendendo  uma  população  diferenciada  e  que  acredita  no  estreitar  relações  com  o
Estado, para realmente efetivar uma política de jovens e adultos. Após, Moacir Gonçalves
Marinho apresentou-se e a meta 4 (Pessoas com Deficiência),  objeto de seu trabalho
junto a Rui  César Resende de Souza.  Disse que o apoio da Secretaria Executiva do
Fórum  foi  fundamental  para  essa  tarefa,  facilitando  o  acesso  à  Diretoria  Inclusiva  e
promovendo encontros  para a conversa e para a inserção dos dados.  Apresentou os
avanços da referida meta: vaga compulsória sendo o caminho de universalização - ensino
infantil e ensino fundamental -, oferta do transporte acessível, capacitação continuada dos
professores e técnicos do Atendimento Educacional  Especializado (AEE),  interlocução
com  as  famílias  (rodas  de  conversas),  acompanhamento  permanente  da  equipe  da
DEID/SMED e diretorias regionais. E apresentou os desafios: melhoria das receitas para
ampliar as salas de AEE e fazer estudo da forma de atendimento das salas para incluir
mais  alunos,  otimizando  o  atendimento.  Paula  Cambraia  M.  Viana,  responsável  pelo
acompanhamento das 3 escolas em BH informou que um projeto piloto foi implantado na
Escola Municipal Frei Leopoldo (EMFL), em parceria com a SMASAC, a Secretaria de
Esporte  e  o  Grupo  de  Convivência,  em  que  as  ações  implementadas  modificou  o
atendimento  prestado.  Hoje,  o  ensino  é  centrado  em  oficinas  (sem  conteúdos),  em
congruência com o Projeto Político Pedagógico da escola,  há atendimento da Escola
Integrada e foram realizadas reformas importantes na EMFL. Na Escola Municipal Santo
Antônio também há o atendimento da Escola Integrada e a pretensão da construção de
uma piscina. Já na Escola Especial de Venda Nova foi implantado o Programa Superar
(esportivo). Disse que em 2018 houve 250 matriculados e hoje são 355 matriculados com
as famílias  se tornando parcerias nesta empreitada e que a política intersetorial  vem
acontecento de forma importante. O coordenador Marcos Evangelista Alves ressaltou que
a SEE MG tem se negado a receber esses alunos e direcionado os mesmos para a PBH.
Moacir  Gonçalves  Marinho  disse  das  dificuldades  com  alunos  egressos  das  escolas
estaduais e das famílias que se vinculam àquelas escolas. Informou que quando o tempo
desse estudante (até os 17 anos) finda na escola, a PBH acolhe-os. Finalizou dizendo
que a maior parte das estratégias estão em fase de desenvolvimento. O coordenador
disse que, pela primeira vez, é ofertada em área específica, via Laseb, formação focada
na prática de professores. Paula Cambraia M. Viana comunicou da proposta pedagógica
de se ter Educação de Jovens e Adultos ao longo da vida. Naila Garcia Mourthé falou que
percebeu a ausência de informações da SEE MG em todos os grupos apresentados. O
coordenador disse que é preciso contar com o Fórum Estadual de Educação e Galdina de
Souza Arrais lembrou da ausência de representante da SEE MG neste Fórum e anunciou
ser urgente fazer essa recomposição porque eles tem esses dados. Às vinte e uma horas
e vinte minutos (21h20min), o coordenador Marcos Evangelista Alves agradeceu o espaço
acolhedor e encerrou a reunião e Naila Garcia Mourthé colocou o espaço à disposição
para outras oportunidades. 


