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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 24 DE JUNHO DE 2021

Às 18h15min (dezoito horas e quinze minutos), do dia 24 de junho de 2021, a
Presidenta do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH),
Bernadete Quirino Duarte Blaess, abriu a 380ª Sessão Plenária deste Conselho.
Pauta: 1) Abertura; 2) Estabelecimento de duração da reunião, conforme previsto no
Regimento Interno, art. 34; 3) Aprovação das atas das reuniões 377, 378 e 379; 4)
Informes; 5) manifestação do sobre o tramite de alteração do Conselho Municipal de
Educação de Florianópolis; 6) Manifestação do CME/BH sobre retorno as aulas do
ensino fundamental em BH; 7) Apresentação do documento elaborado pelo Grupo
de Estudo da CTEI sobre a temática: Atividades não presenciais na educação infantil
e suas implicações. Conselheiros Presentes: Adriana Oliveira Vasconcellos Motta,
Aerton de Paulo Silva, Allan Oliveira Mendes, Ananias Neves Ferreira, Bernadete
Quirino Duarte Blaess, Cristiana Duarte de Souza, Daise Aparecida Palhares Diniz
Silva, Daniela Cristina de Melo e Silva, Débora Alves Santos Ferreira, Elair Sanches
Dias, Gabriela Camila Sales de Oliveira, Helder de Paula Moura, João Henrique Lara
do Amaral, Juvenal Lima Gomes, Joaquim Calixto Filho, Letícia de Melo Honório,
Luciano Henrique Barcelos, Nícia Beatriz Espaladori de Lima Campos, Marcus
Vinícius Lindenberg Fróes, Nikolas Ferreira, Umbelina Angélica Fernandes, Valentina
de Souza Paes Scott, Vânia Gomes Michel Machado, Wanderson Paiva Rocha.
Membros da Secretaria Executiva presentes: Alexander Gonçalves Corradi, Elias
José Lopes de Freitas, Elise Ferreira. Desenvolvimento da Plenária: 1) A
Presidenta deu início à Sessão Plenária e cumprimentou a todos(as). 2)
Estabelecimento de duração da reunião, conforme previsto no Regimento Interno,
art. 34; indicou-se como referência 21h, aprovado por unanimidade. 3) A Presidente
solicitou que se procedesse a votação de aprovação das atas das reuniões 377, 378
e 379, aprovadas pelos presentes. Em aparte, o Conselheiro Luciano Henrique
Barcelos pediu permissão para que seu suplente, Alan Oliveira Mendes, participasse
das votações, uma vez que, ele teve efetiva participação no grupo de estudos que
elaborou o documento sobre a educação infantil. De posse da fala, o Conselheiro
Alan Oliveira Mendes sugeriu a inversão da pauta em virtude da extensão do
documento sobre a Educação Infantil a ser apresentado, e da importância da
contribuição de todos(as) os(as) presentes. Foi sugerido por ele, que o referido
documento fosse tratado como primeiro ponto de pauta. O Conselheiro Juvenal Lima
Gomes apontou que enquanto membro da Mesa Diretora, a sugestão de elencar a
apresentação como último ponto de pauta seria a possibilidade de ela se converter
em uma Sessão Plenária Extraordinária, dada as discussões que certamente ela
suscitaria. O Conselheiro Alan Oliveira Mendes manteve sua proposta de alteração,
tendo em vista o esforço da equipe que produziu o documento e o fato de as aulas
da educação infantil já haverem retornado, reforçando a importância de
apresentação aos(às) Conselheiros(as) nesta reunião. A Conselheira Daise
Aparecida Palhares Diniz Silva referendou esta opinião, ressaltando o esforço da
equipe e a urgência do debate entre os(as) Conselheiros(as). O Conselheiro Juvenal
Lima Gomes retirou a manifestação de contrario a inversão de pauta. A Conselheira
Adriana Oliveira Vasconcellos Motta ressaltou que esta temática foi encaminhada
consensualmente para a CTEI, dizendo que o documento foi amplamente discutido
por várias instâncias, sendo portanto, consistente em focar o sistema como um todo.
O Conselheiro Wanderson Paiva Rocha questionou se o documento foi enviado para
os(as) Conselheiros(as) por e-mail. Ele questionou também, se a aprovação do texto
seria feita nesta reunião ou se haveria outra para aprová-lo? A Presidenta respondeu
que se não houver como cumprir os pontos de pauta desta Sessão Plenária
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Ordinária, estabeleceria uma data para reunião extraordinária, cujo escopo seria
cumprir os pontos pendentes. Ela reforçou a fala da Conselheira Adriana Oliveira
Vasconcellos Motta, sobre a delegação feita a CTEI, que conduziu os trabalhos de
elaboração do documento, fato que configura legitimidade a este processo. Isto não
significaria, segundo a Presidenta, aprovação prévia. O Conselheiro Wanderson
Paiva Rocha teceu observação sobre ansiedade para a aprovação do documento. A
Conselheira Daise Aparecida Palhares Diniz Silva ressaltou que existe uma urgência
nesta aprovação dada a dinâmica de acontecimentos relativas Educação Infantil nos
últimos dias. O Conselheiro Wanderson Paiva Rocha reforçou sua dúvida: o
documento seria aprovado nesta reunião ou seria aprovado em outra reunião, uma
vez que julgava o tempo de análise por parte dos(as) Conselheiros(as), lhe parecer
exíguo. Segundo ele, outras pautas estão pendentes como a regulamentação da
Educação Fundamental. Embora entenda a urgência da pauta, ele ressaltou que a
Educação Infantil já está funcionando e mais alguns dias para maior discussão e
apropriação do documento não fariam muita diferença. A Presidenta apontou como
legítima a preocupação do Conselheiro, dizendo que não se aprovará nada de forma
sumária, se o documento for polêmico e gerar discussões que justifiquem uma
reunião extraordinária, ela acontecerá. O Conselheiro Wanderson Paiva Rocha
pediu a compreensão dos presentes para o fato de ter tido acesso em hora
adiantada sem tempo para as devidas considerações. Passou-se à votação e a
proposta de inversão do ponto de pauta, do Conselheiro Alan Oliveira Mendes, foi
aprovada por unanimidade. 7) Ato contínuo passou-se a leitura do texto. A
Conselheira Adriana Oliveira Vasconcellos Motta fez uma contextualização do tema,
abordando a questão levantada pelo SINEP/MG sobre reanálise do cômputo da
carga horária não presencial na Educação Infantil, no contexto da Pandemia Covid19. Segundo relato da Conselheira, a partir daí foram organizados encontros com
convite de especialistas e de instâncias que atuam neste nível de ensino. Dos
citados encontros, ideias foram construídas e chegou-se a este documento que
orientaria as três redes. A proposta de trabalho foi que após cada ponto abordado
seria aberta a fala dos presentes para os destaques. Proposta apoiada pela
Presidenta. A Conselheira Adriana Oliveira Vasconcellos Motta apresentou a
estrutura do documento, passado à sua apresentação, in verbis: “Nota de
orientações para subsidiar a organização das atividades pedagógicas remotas
e do calendário escolar na Educação Infantil das Instituições do Sistema
Municipal de Ensino de Belo Horizonte (SME/BH) 1) Introdução 1.1)
Contextualização da Pandemia em Belo Horizonte Passado mais de um ano da
suspensão das atividades escolares presenciais, devido à pandemia causada pelo
SARS-CoV-2, o cenário educacional em Belo Horizonte é motivo de reflexão e
preocupação. No dia 18 de março de 2020, houve a suspensão, em Belo Horizonte,
das atividades presenciais nas escolas municipais e creches parceiras da Prefeitura
de Belo Horizonte, conforme disposto no Decreto nº 17.298/2020 e na Portaria
SMED nº 102/2020. No dia 19 de março foi publicado Ato da Presidência do
CME/BH, recomendando a suspensão das atividades escolares presenciais, nas
instituições integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte
(SME/BH), por tempo indeterminado. É importante ressaltar que durante o período
de suspensão das atividades pedagógicas presenciais, houve esforços das
instituições na perspectiva da interlocução com as crianças e suas respectivas
famílias. As escolas se empenharam em conceber novas estratégias de ensino e
organização do trabalho pedagógico que assegurassem às crianças acolhimento,
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escuta, conhecimento e desenvolvimento humano e integral. Para atingir esses
objetivos, foram criados grupos de WhatsApp e utilizados TICs (Tecnologias da
Informação e Comunicação) como: páginas de Facebook da instituição, e-mails,
conteúdo disponibilizado no Instagram, publicações no YouTube, aplicativos,
plataformas de ensino, dentre outros meios. A fim de ampliar o alcance das
comunicações com as famílias e crianças, também foram criadas outras estratégias
como a distribuição de kits pedagógicos e/ou materiais impressos.
Consequentemente, os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças
não foram paralisados durante o período em que deixaram de frequentar as creches
e pré-escolas. Em diferentes medidas, elas puderam dar continuidade aos
processos no ambiente doméstico. Em 19 de abril de 2021, a Prefeitura de Belo
Horizonte anunciou, em coletiva à imprensa, a retomada das atividades presenciais
nas instituições de atendimento à Educação Infantil, tanto para escolas públicas
como privadas. O retorno das atividades presenciais foi autorizado a partir do dia
26/04/2021, para crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos e 8 (oito)
meses. Publicado no DOM do dia 20 de abril de 2021, o Decreto nº 17.593, de 19 de
abril de 2021, incluiu as “atividades presenciais em creche e escola de ensino
infantil” no rol das atividades autorizadas para reabertura gradual e segura, retirando
a suspensão contida nos Anexos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020. Em
24 de abril de 2021, foi publicado no DOM a Portaria SMSA/SUS-BH nº 179/2021
que dispõe sobre protocolos específicos de vigilância em saúde para atividades
presenciais em creches, escolas de ensino infantil, fundamental e médio desde que
autorizadas a funcionar nos termos do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020. O
Protocolo de Funcionamento das Escolas de Belo Horizonte estabelece que o
retorno às atividades pedagógicas presenciais ocorra com agrupamentos menores,
podendo ser ampliado desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 2
metros entre os(as) estudantes e as carteiras; organização dos(as) estudantes
chamados de “bolhas”, de forma que uma bolha não entre em contato com as
outras, escalonados em dias, horários e turnos, considerando o tempo máximo de
permanência estipulado pelos órgãos competentes. O Protocolo de Funcionamento
abrange regras de segurança sanitária em diferentes áreas, tais como: entrada e
saída, formação e agrupamento de turmas, rotina escolar, limpeza, refeições e
cozinha, banheiros, transporte escolar e relações com as famílias. Para a rede
própria e rede parceira, houve o envio de um documento construído pela Secretaria
Municipal de Educação (SMED) em 20 de abril de 2021, denominado:
“Detalhamento dos protocolos para o retorno ao atendimento presencial na
Educação Infantil das redes municipal e parceira de Belo Horizonte”. O referido
documento determina que as primeiras turmas aptas para o retorno serão as turmas
de crianças maiores, principalmente as turmas de terminalidade (para o Ensino
Fundamental), constando cuidados especiais para o atendimento das crianças
menores, dadas as especificidades das turmas que envolvem contato físico, uso de
mamadeiras, troca de fraldas, dentre outras. Para a rede particular, foi enviado um
documento também construído pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em
10 de maio de 2021, denominado “Orientações para subsidiar a organização do
retorno ao atendimento presencial na Educação Infantil das Instituições da Rede
Particular”, contendo detalhamento do Protocolo de Funcionamento. Em 18 de junho
de 2021, foi publicado o Decreto nº 17.632, alterando o anexo II do Decreto nº
17.361, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a reabertura das atividades
presenciais nas escolas de ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Por meio da
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Portaria SMSA/SUS-BH nº 265/2021, de 18 de junho de 2021, foram elencados
novos protocolos específicos de vigilância em saúde para atividades presenciais em
creches, escolas de ensino infantil, fundamental e médio ampliando o tempo máximo
de permanência dos(as) alunos(as) na escola para até 5 horas, admitindo-se horário
integral para a educação infantil de até 8 horas diárias, com a recomendação de
alternância de dias com atividades presenciais e remotas para cada turma. De todo
modo, o retorno às atividades presenciais não será para todas as crianças
matriculadas e acontecerá de forma gradual e por adesão das famílias. O Protocolo
de Funcionamento também orienta que é necessário garantir alternativas de
atendimento educacional não presencial às crianças que não retornarem
presencialmente. Portanto, as famílias que não aderirem às atividades pedagógicas
presenciais, seja porque as crianças ou familiares pertencem ao grupo de risco ou
por não se sentirem seguras quanto a esse retorno, devem receber orientações e
atividades pedagógicas não presenciais (por meios digitais ou impressos) para
desenvolverem com suas crianças. Além disso, é importante destacar que
experiências nacionais e internacionais de retorno às atividades presenciais têm
demonstrado um movimento descontínuo de atendimento, envolvendo, a partir da
análise dos parâmetros epidemiológicos da cidade, processos de abertura e
fechamento das escolas. Mesmo considerando que as vacinas já são uma realidade,
estas ainda não estão sendo distribuídas em quantidades suficientes de modo a
garantir as interações das crianças com seus pares e diferentes sujeitos, em tempos
reais e em contextos relacionais, inerentes às práticas de cuidado e educação
desenvolvidas no cotidiano de creches e pré-escolas. Sendo assim, as autoridades
de saúde pública ainda preconizam o distanciamento social, a lavagem de mãos, o
uso de máscaras e demais equipamentos de proteção individual, o monitoramento
de casos, a testagem, a taxa de transmissão, como medidas imprescindíveis de
contenção à propagação do vírus. Na Educação Infantil, devido às especificidades
das crianças de 0 a 5 anos é inegável que o atendimento, na forma presencial, é o
mais indicado e adequado. Entretanto, nesse contexto de pandemia, as atividades
pedagógicas não presenciais, provavelmente, não serão transitórias e
permanecerão um bom tempo ainda. As atividades remotas constituem uma ação
emergencial, excepcional e fundamental para minimizar as perdas sociais,
emocionais e cognitivas das crianças. 1.2) Grupo de Trabalho da Câmara Técnica
de Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte
Diante do exposto e compreendendo que o tema das atividades pedagógicas não
presenciais, na seara da Educação Infantil, tem implicações em todo o SME/BH e
que ultrapassa as questões meramente financeiras, abrangendo principalmente as
questões pedagógicas, foi acordado em Sessão Plenária Ordinária do Conselho
Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), realizada em 01/04/2021, que
a demanda de solicitação de reanálise da matéria manifestada pelo representante do
Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG) e formalizada,
anteriormente, via ofício ao CME/BH em 30/03/2021, seria encaminhada para
apreciação e deliberação na Câmara Técnica de Educação Infantil (CTEI) do
CME/BH. Assim, com o objetivo de aprofundar nos aspectos normativos e
pedagógicos sobre a oferta de atividades pedagógicas não presenciais na Educação
Infantil e avaliar a possibilidade do seu cômputo na integralização da carga horária
anual ofertada, foi constituído um Grupo de Trabalho na CTEI do CME/BH. Esse
Grupo de Trabalho realizou, nos meses de abril, maio e junho de 2021, encontros
com especialistas da área educacional, representantes do Poder Público (Secretaria
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Municipal de Educação de Belo Horizonte - SMED/BH), dos Sindicatos (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo HorizonteSindRede e Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais – Sinpro/MG) e
de outras instâncias (Movimento de Luta Pró Creche - MLPC/Rede Parceira, Fórum
Mineiro de Educação Infantil - FMEI, Fórum de Educação Infantil de Belo Horizonte FEI/BH e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME) para
construção e sistematização da Nota de Orientações sobre a temática em pauta. 2)
Aspectos normativos A oferta de atividades pedagógicas não presenciais,
mediadas ou não por tecnologias digitais, encontra-se amparada nos termos do § 4º
do art. 2º da Lei Federal nº 14.040/2020, de 18/08/2020, para o cumprimento do ano
letivo afetado pelo estado de calamidade pública provocada pela pandemia de
Covid-19. O referido dispositivo destaca que, a critério dos sistemas de ensino,
poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais na Educação
Infantil, de acordo com os objetivos de desenvolvimento e aprendizagem dessa
etapa da educação básica e com as orientações pediátricas pertinentes quanto ao
uso de tecnologias da informação e comunicação. No entanto, a Lei nº 14.040/2020
que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública, teve sua vigência encerrada no dia 31 de dezembro
de 2020, junto com o encerramento da vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020. A vigência da Lei nº 14.040/2020 está, portanto, condicionada à
vigência do Decreto Legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no
país. O Decreto Legislativo nº 06/2020 é voltado exclusivamente para fins fiscais.
Parte da doutrina adota, tendo em vista o problema enfrentado com o fim da vigência
da Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, lei esta que também teve sua vigência
expirada com a vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020, uma interpretação
jurídica sistêmica. Amparada na decisão do Ministro Ricardo Lewandowsky,
referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 08 de março de 2021,
na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6625, que conferiu interpretação
conforme a Constituição e enalteceu os princípios da prevenção e da precaução,
parte da doutrina entende que “a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção
dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e terapêuticas
extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à
superação da fase mais crítica da pandemia”. Ademais, a doutrina ressalta que o
Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, declarada pela
Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde, possui vigência indeterminada. Essa
interpretação é passível de aplicação aos efeitos da Lei nº 13.979/2020, mas para os
aspectos educacionais é frágil afirmar que pode ser estendida para a Lei nº
14.040/2020. Assim, em termos estritamente legais, não há, até o presente
momento, nenhuma base normativa que oriente como será o calendário escolar de
2021 para a etapa da Educação Infantil. A dispensa da Lei nº 14.040/2020, em
caráter excepcional, na Educação Infantil, da obrigatoriedade de observância do
mínimo de dias de efetivo trabalho escolar e do cumprimento da carga horária
mínima anual, previstos no inciso II do caput do art. 31 da LDBEN nº 9.394/96,
aplicou-se ao ano letivo de 2020 afetado pela pandemia da Covid-19. Tramita na
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 486/2021, da deputada Professora
Dorinha Seabra Rezende, para acrescentar na redação da Lei nº 14.040/2020 a não
vinculação da sua vigência ao Decreto que reconheceu o estado de calamidade
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pública. Entretanto, o Projeto de Lei citado ainda não foi votado. Consequentemente,
ainda não há conhecimento se, para o ano de 2021, a Educação Infantil estará
dispensada, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo
de 200 dias de trabalho educacional e do cumprimento das 800 horas da carga
horária mínima anual. 2.1) Calendário Escolar O calendário escolar é um
instrumento de extrema importância para organização do tempo escolar. Através
desse documento, gestores(as), professores(as), demais trabalhadores(as) da
educação, estudantes e familiares se organizam para o desenvolvimento das
atividades letivas e escolares. De acordo com a Resolução CME/BH nº 001/2015 e a
Portaria da SMED nº 426/2015, compete às instituições de educação infantil
organizar, de preferência coletivamente, o calendário escolar e este deve conter: I –
início e término do ano letivo; II – período de férias, feriados e recessos anuais; III –
dias destinados à formação em serviço e planejamento; IV – dias destinados às
reuniões com os pais ou responsáveis; V – período de matrícula e de renovação de
matrícula. O CME/BH orienta que as unidades escolares de Educação Infantil do
SME/BH elaborem, com a participação da comunidade, uma proposta de calendário
escolar para o ano de 2021. Mesmo sabendo que, posteriormente, essa proposta
possa vir a ser revista e adequada às normativas expedidas pelos órgãos nacionais
competentes, caso sejam emitidas. Entretanto, a questão que se sobressai
atualmente, devido ao vácuo legal, é qual carga horária mínima anual ofertar na
etapa da Educação Infantil. No ano de 2020, antes do advento da Lei nº 14.040/20, a
Resolução do CEE/MG nº 474/2020 (art. 14) e o Parecer do CNE nº 05/2020
tratavam da possibilidade de flexibilização do calendário escolar da etapa da
Educação Infantil para o cumprimento de 60% da carga horária obrigatória de 800
horas, com alicerce no art. 31, inciso IV, da LDBEN nº 9.394/96. De acordo com esse
entendimento, portanto, no ano letivo de 2020, as escolas de Educação Infantil
poderiam cumprir 480 horas de carga horária mínima anual. Considerando essa
referência, o CME/BH recomenda que as instituições de Educação Infantil do
SME/BH tomem como parâmetro, excepcionalmente para o ano de 2021, a oferta,
para etapa da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos), de 480 horas de carga horária
mínima anual. Ressaltando que cada rede/instituição escolar, respeitando as
legislações vigentes, tem autonomia para definir a carga horária mínima anual a ser
ofertada no ano de 2021 para as etapas de creche (crianças de 0 a 3 anos) e préescola (crianças de 4 e 5 anos). Para tal definição é importante considerar a
realidade de cada escola nesse contexto de pandemia e as necessidades da
comunidade escolar. Para o cumprimento da carga horária mínima anual planejada
pela escola, no ano de 2021, na etapa da Educação Infantil, poderão ser
contabilizadas as cargas horárias referentes às atividades pedagógicas presenciais
e às atividades pedagógicas não presenciais (por meios digitais ou impressos)
ofertadas às crianças e suas famílias. 2.2) Avaliação na Educação Infantil A
avaliação na Educação Infantil (art. 31, inciso I da Lei nº 9.394/1996) deve ser
realizada para acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Nessa etapa
da Educação Básica, as crianças não são retidas ou reprovadas. Por consequência,
o não cumprimento da frequência na Educação Infantil e/ou a não consolidação de
objetivos de aprendizagem estabelecidos não incorrem em reprovação, tampouco
em retenção das crianças matriculadas em creches e pré-escolas e não constituem
impedimento para sua matrícula no Ensino Fundamental. 3) Aspectos Pedagógicos
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3.1) Conceitos importantes: Atividades não presenciais e Modelo híbrido As
atividades pedagógicas não presenciais são caracterizadas como o conjunto de
atividades mediadas ou não por tecnologias de informação e comunicação que
possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades
previstas na Base Nacional Comum Curricular e propostas pedagógicas passíveis de
serem alcançadas através destas práticas, a fim de garantir atendimento escolar
essencial durante o período de restrições devido à Pandemia. O modelo híbrido de
ensino e aprendizagem (atividades presenciais/atividades não-presenciais) constituise uma alternativa para a manutenção dos vínculos, a continuidade dos processos
pedagógicos das crianças, a efetivação dos direitos de aprendizagem e o
cumprimento da carga horária mínima anual exigida na legislação vigente e ofertada
pela instituição escolar. Quanto à adoção do modelo híbrido de ensino e
aprendizagem, o documento do CME/BH 001/2021, de 24/02/2021, orienta, nesse
cenário de restrições, a realização de atividades pedagógicas não presenciais de
forma concomitante ou não com o período das atividades pedagógicas presenciais.
Conforme Documento Orientador CME/BH 01/2021, há a necessidade de criar
alternativas remotas concretas e de qualidade para todos(as) estudantes, sejam
virtuais ou na forma de material didático impresso, sempre considerando que o
tempo de duração da aula com mediação tecnológica e/ou do conteúdo impresso
planejado e distribuído deverá ser compatível com a faixa etária dos(as) estudantes,
e que a participação e a realização das atividades poderão ser de forma síncrona ou
assíncrona, considerando as recomendações do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) sobre o tema. O ensino híbrido exige, por sua vez, planejamento
e formação pedagógica dos(as) professores(as), bem como orientação às famílias
para a utilização das metodologias. Importante ressaltar que a política ou programa
de inclusão digital deve buscar coordenar processos de aprendizagens e vivências
que procurem potencializar o direito à educação por meio de diferentes linguagens e
mídias, conforme as especificidades de cada faixa etária, realizando,
concomitantemente, monitoramento e verificação se as atividades estão sendo
recebidas, identificando as dificuldades encontradas e propondo soluções. 3.2)
Premissas sobre atividades pedagógicas não presenciais na Educação Infantil
3.2.1) Especificidades da Educação Infantil Como já mencionado anteriormente,
independente do retorno presencial, as atividades remotas são uma realidade
passível de continuar por um tempo prolongado. O contexto de incerteza causado
pela pandemia, impõe às instituições de Educação Infantil três cenários: remoto,
híbrido e presencial. O primeiro cenário, mais restritivo, com oferta apenas de
atividades remotas, período instaurado antes da autorização do retorno presencial
das escolas pelos órgãos competentes. O segundo cenário, híbrido, mesclado com
atividades remotas e atividades presenciais para algumas crianças organizadas em
agrupamentos menores e fixos, denominados pelo protocolo sanitário de “bolhas”. O
terceiro e último cenário, que provavelmente, pelo ritmo de vacinação da população,
demandará um pouco mais de tempo, caracterizado pelo retorno de todas as
crianças às atividades presenciais. As dificuldades para a oferta educacional na
Educação Infantil no ano de 2020 propiciaram um amadurecimento e aprendizado
para 2021. Os desafios enfrentados em anos tão difíceis, assolados por tantas
perdas decorrentes da pandemia da Covid-19, obriga as instituições a refletir e
articular a construção de um continuum curricular para a Educação Infantil
envolvendo: 2020/2021/2022. A elaboração de um currículo emergencial, transitório,
é premente e necessária, devendo centrar-se nas crianças de 0 a 5 anos, nas
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interações e brincadeira e na garantia dos direitos de aprendizagem estabelecidos
pela Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BNCCEI), promovendo
experiências significativas que favoreçam o desenvolvimento integral do(a)
educando(a), considerando ainda as especificidades de cada realidade escolar,
procurando minimizar as perdas educacionais vivenciadas pelas crianças, durante a
pandemia. Neste sentido, as bases para as práticas pedagógicas da educação
infantil, não se resumem aos conteúdos escolares, a ensinar ou a instruir, pois toda
e qualquer aprendizagem é consequência das relações e experiências vivenciadas
pelas crianças no âmbito de uma infância concreta e real. Contudo, a suspensão das
atividades pedagógicas presenciais em instituições de Educação Infantil abriu
caminho para o avanço de propostas educacionais equivocadas e comprometidas
com o mercado, como a adoção de sistemas apostilados para creches e préescolas, os quais produzem pouca participação e interatividade das crianças,
descaracterizando a identidade sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil.
Consequentemente, é necessário qualificar as atividades pedagógicas não
presenciais ofertadas na etapa da Educação Infantil, no sentido de garantir os
princípios e fundamentos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Infantil (DCNEI) e na Base Nacional Comum Curricular da Educação
Infantil (BNCCEI). Pensar em atividades remotas dentro destes princípios é
reconhecer que a Educação Infantil é diferente das outras etapas da Educação
Básica. A Educação Infantil lutou muito para construir uma identidade que lhe é
própria, baseada na vivência, na experimentação, na exploração, na interação, na
expressão, no movimento, na corporeidade e no brincar. A especificidade do trabalho
pedagógico com as crianças de 0 a 5 anos tem como marca uma experiência
educativa eminentemente interativa, sem listagem de conteúdos previamente
definidos. Portanto, é muito mais desafiador elaborar uma proposta de atividades
não presenciais para a Educação Infantil do que para o Ensino Fundamental, que
muitas vezes está embasada em aulas expositivas, apostilas, Programa de Estudos
Tutorados (PETs) e livros didáticos. É preciso abandonar a ideia de antecipar
conteúdos que são inerentes ao Ensino Fundamental e de práticas com foco em
uma lista de conteúdos a serem vencidos na Educação Infantil. Tanto as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) quanto à Base Nacional
Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCCEI) apresentam as
especificidades do atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade a partir das suas
características e necessidades. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve ter
como foco a criança e a possibilidade de oportunizar várias experiências que a farão
refletir e construir conhecimentos e não apenas vencer conteúdos. Dentro dessa
perspectiva, há de se pensar as especificidades das crianças do segmento creche
(de zero a três anos) e da pré-escola (de 4 e 5 anos). Assim, a equipe pedagógica e
o corpo docente, considerando as faixas etárias atendidas; os princípios e objetivos
explicitados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI),
na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil (BNCCEI) e na
Proposta Pedagógica da instituição e a realidade das crianças e suas famílias,
planejarão orientações e atividades que serão enviadas, periodicamente, às famílias,
por meios digitais ou impressos. Deverão ser atividades diversificadas, no sentido de
ampliar as experiências que as crianças de 0 a 5 anos poderão vivenciar em casa
com seus familiares, de forma participativa e interativa. 3.2.2) Importância dos
vínculos com as famílias A parceria da escola com as famílias sempre foi
importante para o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e a
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garantia da qualidade do atendimento ofertado na Educação Infantil. Nesse contexto
pandêmico, a participação das famílias se tornou imprescindível. As atividades
remotas para serem viabilizadas dependem da mediação das famílias, para a escola
chegar até as crianças, é preciso se conectar com pais, mães ou outros familiares
responsáveis. As famílias são corresponsáveis neste processo, por isso é
necessário estabelecer canais permanentes de diálogo e devolutiva com elas.
Entretanto é preciso ter a preocupação de não transferir a escola para dentro da
casa das crianças. A Educação Infantil é uma etapa complementar à ação da família
e é exercida por profissionais da educação, nesse sentido os conhecimentos
relativos aos processos de ensino-aprendizagem são inerentes à formação do(a)
professor(a). Portanto, ao planejar atividades a serem realizadas no âmbito familiar,
caberá a ele(a) considerar que a orientação para a família precisa levar em conta o
grau de mediação e conhecimento que serão exigidos na execução da proposta. É
importante que a instituição privilegie propostas e experiências remotas que façam
sentido e que sejam factíveis de serem desenvolvidas no contexto domiciliar com a
participação das crianças e seus familiares. Recomenda-se que todas as atividades
sejam iniciadas com um pequeno enunciado, utilizando-se um vocabulário acessível,
explicando como fazê-la e a razão pela qual ela está sendo sugerida. Da mesma
forma, propõe-se que, para realização das atividades sejam utilizados materiais
acessíveis, reciclados ou materiais entregues no kit pedagógico. A escola também
não deve sobrecarregar as crianças e as famílias com envio excessivo de atividades
remotas. A heterogeneidade do público atendido é grande e a proposta deve garantir
a inclusão de todas as crianças e famílias. Sendo assim, cada instituição, dentro do
seu contexto, da sua realidade, materialidade, possibilidades e especificidade do seu
público atendido, deverá desenvolver estratégias que mais atenderão às
necessidades da sua comunidade escolar. A pandemia acentuou a situação de
vulnerabilidade de muitas famílias e ampliou as desigualdades sociais, econômicas e
educacionais. Aquelas crianças e famílias que não estiverem respondendo às
propostas pedagógicas e aos comunicados enviados, a escola deve estabelecer
estratégias de busca ativa, de modo a garantir que nenhuma criança seja deixada
para trás. 3.2.3) Recomendações quanto ao tempo de exposição às telas Quanto
ao uso de tecnologias da informação e comunicação na educação infantil, deve-se
atentar aos estudos e às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
em relação ao tempo adequado para cada idade, de acordo com a maturação e
desenvolvimento cerebral. A SBP entende que a tecnologia, quando usada de forma
adequada e apropriada, é uma ferramenta que pode melhorar a vida diária das
crianças e ajudá-las em todas as facetas do seu desenvolvimento. No entanto,
quando usada de forma inadequada, abusiva ou sem planejamento, a mídia pode
ocupar o espaço de atividades importantes para o desenvolvimento infantil, como
brincar, interação face a face, tempo familiar de qualidade, brincadeiras ao ar livre,
exercícios físicos, tempo de inatividade e ócio criativo. Há estudos que mostram que
existe associação entre o excesso de exposição a telas na primeira infância e o
atraso no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, atrasos sociais e descontrole
emocional, além de comportamentos agressivos, alterações sociais e de sono.
Esses prejuízos se dão por exposição inadequada a conteúdos impróprios,
diminuição da interação direta entre adulto-criança, início muito precoce de uso de
dispositivos e excesso de uso de mídias pelos próprios adultos. Para a SBP, a
recomendação de exposição a mídias para crianças menores de dois anos é tempo
zero, pois as evidências das pesquisas mostram que as interações sociais são muito
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mais eficazes e estimulantes para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência,
da interação social e das habilidades motoras, além de proporcionar momentos de
aprendizagem global, capacidade de resolução de problemas e habilidade de
controle emocional, tornando a criança um adulto mais saudável e resiliente. Entre a
idade de 2 anos completos e 5 anos a recomendação é de 1 hora por dia ao todo, ou
seja, somando-se o período diário que a criança permanece na TV, celular, tablets e
videogames. Ressalta-se a importante responsabilidade dos familiares/responsáveis
e das instituições educacionais para garantir o uso correto das mídias digitais,
direcionando-os para o pleno desenvolvimento infantil, principalmente na primeira
infância. 3.3) Parâmetros para organização e qualificação das atividades
pedagógicas não presenciais Como já mencionado anteriormente, é
imprescindível que as instituições, principalmente nesse contexto de restrições
devido a pandemia, reflitam o que é essencial ser priorizado no currículo e nas
práticas pedagógicas com as crianças de 0 a 5 anos. Os princípios e fundamentos
que compõem o âmago da Educação Infantil precisam ser garantidos nas propostas
de trabalho elaboradas e desenvolvidas com as crianças e suas famílias de forma
remota, tais como: Considerar a criança e suas famílias como foco e ponto de
partida do planejamento pedagógico. Reconhecer a criança como construtora de
seus conhecimentos. Considerar as especificidades etárias e o direito das crianças à
participação. Embasar as propostas pedagógicas nos princípios éticos, estéticos e
políticos. Compreender a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o
cuidado como algo indissociável do processo educativo. Trabalhar com a concepção
de currículo como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e
os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Acolher as situações e as
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçandoos aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Considerar os eixos
interações e brincadeira no planejamento das propostas. A atividade ofertada
promove interações, brincadeira, desenvolvimento e aprendizagem? Assegurar os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento definidos na Base Nacional Comum
Curricular da Educação Infantil (BNCCEI). Os direitos que as crianças têm de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Construir modos de
estar com as crianças e criar formas de brincar, explorar, experimentar, produzir,
pesquisar, registrar ideias, compartilhar, conviver, dentre outras. Ampliar as
linguagens expressivas infantis. Pensar a organização do currículo em campos de
experiências: O eu, o outro e o nós - Corpo, gestos e movimentos - Traços, sons,
cores e formas - Escuta, fala, pensamento e imaginação - Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações. Propor experiências e vivências
significativas. As experiências são mais importantes do que as tarefas. As vivências
são mais importantes do que a reprodução. Priorizar o que importa às crianças de 0
a 5 anos vivenciarem, descobrirem, experimentarem, construírem, nesse momento.
Lembrar que não é a lógica de ter uma lista de conteúdo a cumprir e enviar para
casa. Na Educação Infantil a noção de Educar é maior do que Ensinar e Transmitir.
O conteúdo da Educação Infantil é a vida vivida, compartilhada, cotidiana. Ter
clareza da intencionalidade pedagógica da proposta. Por que ofertar essa atividade,
com esses materiais? O que se deseja desenvolver com essa atividade? Refletir:
Com essa proposta de trabalho as crianças estão tendo o direito de participar,
explorar, expressar, conviver, conhecer-se e brincar? A brincadeira é a maneira pela
qual a criança se expressa e apreende o mundo. Pensar os direitos de
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aprendizagem relacionados com os campos de experiências da BNCCEI. Os
campos de experiências nunca estão isolados, estão sempre em complementaridade
uns com os outros. Compreender que a aprendizagem da criança se dá nas
situações cotidianas, sempre de forma integrada, em contextos lúdicos, próximos às
práticas sociais que lhes são significativas. Estabelecer uma relação acolhedora com
as crianças e suas famílias. Reconhecer os afetos como mediadores das relações
sociais. Considerar os diferentes contextos familiares e promover a equidade de
oportunidade para todas as crianças e famílias. Tem famílias que não têm acesso
aos materiais digitais, somente através de materiais impressos e/ou kits
pedagógicos. Orientar, compartilhar e complementar ações de cuidado-educação
com as famílias. Ampliar o universo cultural das crianças e das famílias. Propiciar a
vivência de ações de cidadania – informações sobre a Covid-19; medidas
necessárias para se evitar a propagação da doença; aconselhamento para
convivência no distanciamento; orientações para a organização da rotina das
crianças; dicas para estimular o desenvolvimento das crianças, dentre outras.
Discriminar entre as propostas construídas pelo coletivo de professores(as) e equipe
pedagógica aquelas que são adequadas para todas as crianças da escola e aquelas
dirigidas a grupos etários específicos. Considerar que as interações com as crianças
e as famílias poderão ser por meios digitais ou impressos, de modo síncrono ou
assíncrono. Na medida do possível, proporcionar alguns encontros virtuais com as
crianças e as famílias, possibilitando às crianças contato com seus professores(as) e
colegas e dos familiares com a escola. Garantir a presença da escola nas casas das
crianças com fotos de espaços da escola e memórias de momentos vividos na
instituição como atividades desenvolvidas com as crianças, festividades,
apresentações artísticas, reuniões de pais, etc. Garantir às famílias a apresentação
do significado da proposta pedagógica para o desenvolvimento da criança. Não
basta dizer que é importante fazer a atividade, tem que explicitar as habilidades e
aprendizagens proporcionadas pela ação, promovendo a formação pedagógica das
famílias para compreender e dar continuidade ao trabalho. Orientar os familiares
com roteiros práticos, estruturados e de fácil entendimento para que os mesmos
possam acompanhar as atividades feitas pelas crianças. Propor atividades factíveis,
possíveis de serem realizadas com objetos e materiais encontrados em casa ou que
façam parte do kit pedagógico enviado para os domicílios. Optar por propostas e
materiais diversos que provoquem os processos de investigação, exploração por
meio de diferentes linguagens. Pensar em propostas que promovam a autonomia
das crianças. Estabelecer a periodicidade das atividades remotas: diária, semanal,
quinzenal ou mensal. Considerar as recomendações da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) quanto ao tempo de exposição das crianças às telas. Propor
atividades que explicitem o princípio de continuidade e estimulem a participação
ativa das crianças: projetos, sequências didáticas, pesquisas do cotidiano, dentre
outras. As crianças aprendem pela via das experiências em continuidade.
Diversificar as formas de devolutiva das atividades por parte das crianças e suas
famílias e sistematizar essas devolutivas. Organizar os agrupamentos no
atendimento remoto com um quantitativo de crianças que permita ao(a) professor(a)
acompanhar, com qualidade, o desenvolvimento da turma e dos(as) alunos(as) e o
envolvimento das famílias. Registrar as atividades pedagógicas não presenciais
desenvolvidas. Organizar modos de registro para cada grupo etário e para cada
criança. Reconhecer as singularidades e subjetividades das crianças. Considerar a
indivisibilidade do desenvolvimento infantil. Compreender a avaliação como
Rua Carangola, 288 – 1º andar – Santo Antônio – 30330-240 - Belo Horizonte – Minas Gerais.
Telefone: 3277-8843 – Fax: 3277-8845 – e-mail: cmebh@pbh.gov.br

380ª ATA

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 24 DE JUNHO DE 2021

instrumento de reflexão e replanejamento da prática pedagógica. A oferta de
atividades não presenciais na Educação Infantil pressupõe planejamento coletivo por
parte das equipes pedagógicas e do corpo docente de cada instituição. Engajamento
e protagonismo docente são imprescindíveis para qualificar o atendimento na
Educação Infantil. O trabalho pedagógico é um trabalho de criação. Quando essa
criação é coletiva se potencializa e transforma. Portanto, é importante estar junto no
grupo, estudando, pesquisando, se formando, trocando experiências, revendo a
proposta pedagógica e curricular da escola, organizando contextos de aprendizagem
desafiadores com interações e vivências significativas que promovam o
desenvolvimento integral e saudável das crianças de 0 a 5 anos. 4) Orientações
para cômputo das atividades pedagógicas não presenciais O CME/BH, baseado
nos aspectos normativos e pedagógicos explanados sobre as atividades
pedagógicas não presenciais, tendo como perspectiva a garantia dos direitos das
crianças, orienta: 1- O cômputo das atividades pedagógicas não presenciais
ofertadas na etapa da Educação Infantil deverá ser cercado de zelo e cuidado,
obedecer a critérios e garantir os princípios e fundamentos estabelecidos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) e na Base Nacional
Comum Curricular da Educação Infantil (BNCCEI). 2- Excepcionalmente, para o
cumprimento da carga horária anual planejada pela escola, no ano de 2021, na
etapa da Educação Infantil, poderão ser computadas as cargas horárias referentes:
I) às atividades pedagógicas presenciais, a partir da data de autorização das
autoridades sanitárias do Município, ou seja, a partir de 26 de abril de 2021. II) às
atividades pedagógicas não presenciais (por meios digitais ou impressos) ofertadas
às crianças e suas famílias desde o início do ano letivo de 2021 até a data de
autorização da reabertura das escolas (a partir de 26/04/2021). III) às atividades
pedagógicas não presenciais (por meios digitais ou impressos) ofertadas às crianças
e suas famílias, realizadas de modo concomitante ou não ao período de atividades
presenciais (a partir de 26/04/2021). 3) A oferta e o acesso às atividades
pedagógicas não presenciais para a integralização da carga horária letiva de 2021
deverão ser assegurados a todos as crianças e suas respectivas famílias, seja por
meios físicos impressos ou por meios eletrônicos. 4) Para cômputo das atividades
pedagógicas não presenciais e sua integralização na carga horária anual ofertada
pela instituição, é necessário que sejam observados os seguintes critérios: I – as
atividades a serem indicadas às crianças deverão conter orientações para as
famílias relativas a formas e procedimentos necessários para a realização. II – as
estimativas de tempos referentes à realização das atividades, deverão considerar
todas as ações essenciais ao desenvolvimento, vivências e experiências propostas.
III – o planejamento das atividades deverá ser organizado com a participação dos
professores, sob orientação e supervisão do coordenador pedagógico e do diretor da
unidade escolar. IV – a elaboração das atividades deverá considerar os princípios e
fundamentos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI),
Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil (BNCCEI), a realidade
educacional da instituição e o contexto da comunidade escolar. V – as atividades
propostas deverão considerar as especificidades de cada faixa etária e as
recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), quanto ao uso de telas.
5) Na etapa da Educação Infantil não existe uma métrica razoável capaz de
mensurar as atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas pelas crianças e
suas famílias no ambiente domiciliar. Para sua integralização na carga horária anual
ofertada pela instituição, a equipe pedagógica e os(as) professores(as) poderão
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quantificar o tempo estimado para a realização de cada atividade. 6) A escola deverá
registrar, de forma pormenorizada, as atividades pedagógicas não presenciais
propostas e desenvolvidas, para comprovação de sua oferta às crianças e suas
respectivas famílias. Orienta-se organizar um relatório contendo informações
essenciais como: dados da instituição, turma/faixa etária, professor(a) responsável,
ano referência, data do envio da atividade, descrição da atividade proposta,
estratégias e recursos utilizados, campos de experiências envolvidos, direitos de
aprendizagem e habilidades desenvolvidos, carga horária estimada para o
desenvolvimento junto às famílias e assinatura dos responsáveis pela instituição. 7)
O Registro de Percurso da Criança na Educação Infantil, documento previsto no
art.12 da Portaria da SMED 426/2015 (publicada no DOM de 02/01/2016),
excepcionalmente no ano de 2021, deverá constar, em um campo de observação
próprio, as horas de atividades pedagógicas presenciais e as horas de atividades
pedagógicas não presenciais desenvolvidas pela instituição. O cálculo percentual de
frequência anual da criança poderá ser computado sobre o somatório das horas de
atividades pedagógicas presenciais e não presenciais. 5) Considerações Finais: A
Nota de Orientações “Subsídios para organização das atividades pedagógicas
remotas e do calendário escolar na Educação Infantil das Instituições do Sistema
Municipal de Ensino de Belo Horizonte (SME/BH)” foi elaborada, conforme já
mencionado, por um Grupo de Estudo composto por conselheiros e conselheiras da
Câmara Técnica de Educação Infantil do CME/BH e, posteriormente apresentado e
aprovado pelo Pleno do Conselho em Sessão Plenária Ordinária de 24/06/2021. O
Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, tendo em vista a unicidade do Sistema
Municipal de Ensino, recomenda a aplicação deste documento para todas as
instituições de educação infantil que compõem o SME/BH - as instituições de
educação infantil mantidas pelo poder público e as instituições de educação infantil
criadas e mantidas pela iniciativa privada (rede parceira e rede particular) -, tendo
em vista a ausência de lei que estabeleça regras para cômputo e validação das
atividades pedagógicas não presenciais, bem como do cumprimento de dias e carga
horária mínima anual e, por conseguinte, da elaboração de calendário escolar.
Ressalta-se ainda que, conforme ocorram alterações na conjuntura pandêmica da
Covid-19 e nas normativas educacionais que, no caso, se apliquem a etapa da
Educação Infantil, novas orientações poderão ser expedidos pelo CME/BH, no
sentido de garantir às crianças de 0 a 5 anos o direito à educação, à vida, à
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira,
à convivência e à interação com outras”. Do item 2, o Conselheiro Wanderson Paiva
Rocha questionou se este documento abordará, no arcabouço das legislações, a
questão do modelo híbrido. Isto seria abordado, segundo a Conselheira Adriana
Oliveira Vasconcellos Motta, com base no Documento Orientador do CME/BH nº
001/2021 e Portaria 179/2021, da Secretaria Municipal de Saúde, o documento
defende que para as famílias que não retornem por algum motivo, devem ser
ofertadas atividades pedagógicas não presenciais. Neste Item 2.2, o Conselheiro
Wanderson Paiva Rocha discorreu sobre a autonomia das escolas sobre a
elaboração de calendário na RME, segundo ele, existem parâmetros da SMED que
as escolas devem seguir para construção do calendário. Não existiria, portanto
autonomia total da escola. Por isto a autonomia prevista no documento poderia se
chocar com orientações advindas da SMED. Como resolver isto? A Conselheira
Vania Gomes Michel Machado propôs mudança no texto, inserindo o termo REDE
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no lugar de instituição Escolar, entendendo que desta forma o texto atenderia a
questão das particularidades das várias instâncias nesta questão. Prosseguindo, o
Conselheiro Wanderson Paiva Rocha afirmou que se tivesse tido acesso ao
documento com antecedência poderia tê-lo lido na integra, e, mandado contribuições
antes da Plenária, de forma a garantir agilidade no processo. Salientou que o outro
ponto que chamou sua atenção no documento é quando trata do processo de
avaliação na Educação Infantil – afirma não tem certeza se ficou restrito a somente
um parágrafo ou se mais à frente há mais detalhamento - alertando em relação à
não retenção/reprovação, nessa etapa da educação básica, para que acesso ao
Ensino Fundamental - que normalmente tem uma carga horária mínima. Destacou
não saber se mais adiante há algo que foi pensado, de forma retroativa, e, que leve
em consideração que diferentemente da Rede Privada, na Rede Municipal houve
dificuldades, tanto que as escolas ficaram com a função de elaborar um “Mapa
Social” para que identificassem/localizassem as crianças matriculadas e suas
famílias, para que pudessem determinar “a melhor forma de trabalho não presencial
a ser realizado junto às mesmas, seja através de material impresso ou outras formas
de interações não presencial”. Salientou a importância do referido Mapa, apesar de
ter havido problemas em se acessar algumas famílias/crianças, e, até mesmo de
não localizar outras. Destacou que seria importante se levar em consideração o
referido Mapa Social e outros elementos importantes, mesmo sabendo que não há a
retenção. Pontuou que na Rede Própria faria uma diferença remeter a análise ou
levar em consideração o Mapa Social feito pelas escolas. Em seguida a professora
Municipal de Educação, Evangely Maria Oliveira Rodrigues, perguntou: Como será a
distribuição destas 480 horas de carga horária mínima anual, uma vez que a jornada
semanal varia de idade para idade? Tem crianças que vão 1 (um) dia, na semana,
outras 2 (dois) e aquelas que vão 3 (três) dias. Como está sendo pensada essa
compensação de horas do presencial, com o remoto – uma vez que tem essas 480
horas? Como estão projetando isso, pois varia muito de uma escola para outra?
Afirmou que “tudo tem que estar muito bem desenhado, para que seja garantido o
direito da criança à educação, e, os há aquelas que estão no presencial 01(uma) vez
na semana terão 4 (quatro) horas, os que vão 02 (duas) vezes terão 8 (oito) horas e
ponderou: Como vai ser esse peso/medida para quem está no remoto? Na
sequência a Conselheira Daise Aparecida Palhares Diniz Silva afirmou que é preciso
reforçar que não pode ser obrigatória estas 480 horas – sabemos que não temos
outra legislação que trate de outra carga horária para Educação Infantil, e, assevera
que ela é muito grande. Destaca que a questão de como vai ficar a organização é
uma preocupação grande, principalmente em relação a Rede Pública, pois como
disse a Evangely Maria Oliveira Rodrigues a forma como está sendo organizados os
horários – de forma diferente, para cada faixa etária. Em seguida Adriana Oliveira
Vasconcelos Motta afirmou que as perguntas feitas anteriormente foram muito boas
e que foram as mesmas feitas pelo Grupo de Estudos. Em relação ao Mapa Social, a
Conselheira explicou que se trata de uma ação específica das instituições Públicas
Municipais e Parceiras da PBH, destacando que o nosso desafio é “falar” com todo o
nosso Sistema que é composto, também, pelas instituições privadas em sentido
estrito. Afirmou que o que se tentou foi “dar um contorno, um parâmetro, uma
moldura para as pessoas, para que diante de sua realidade, de seu contexto,
dialogando com suas famílias, com as comunidades estabeleça os seus acordos,
seu calendário e a forma como isso vai ser implementado. Apontou que o Mapa
Social, que foi falado, é uma ação das instituições Públicas Municipais e Parceiras e
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pode ser contextualizada na introdução do documento; afirmou que preocupação
com a “busca ativa” é tratada mais a frente - baseado, inclusive, no Documento
Orientador nº 001/2021. Em relação à avaliação, trouxemos especificamente o § 1º,
do art. 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois ele determina
que independente da criança frequentar ou não ela não pode ser retida, e, que
muitas vezes por desconhecimento legal, algumas instituições de educação infantil.
Muitas falam que “como a criança não frequentou, vamos retê-la” - em alguma etapa
– mas sabemos que “a avaliação na Educação Infantil é processual, mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. A Conselheira ressalta,
ainda, que o agrupamento na Educação Infantil é por idade. Afirmou que “trouxemos
aquele recorte exatamente porque, independente da carga horária, a criança não
pode ser retida”. Com relação as 480 horas, nós recomendamos apenas para a préescola - que é etapa obrigatória – apesar de sabermos que a criança que não
frequentou, não pode ser impedida de prosseguir seu percurso escolar no Ensino
Fundamental. A única referência legal que tínhamos foi o inciso IV, do art. 31 da
LDBEM, que pontua: controle de frequência pela instituição de educação préescolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas,
que foi inclusive o que o “Parecer do Conselho Nacional nº 5/2020” e a “Resolução
do Conselho Estadual nº 474” apontaram. Reforçou que para o 0 (zero) a 3 (três)
anos na Rede Própria e Parceira o retorno se deu inicialmente, em algumas
Instituições, apenas para a faixa etária da terminalidade 3 a 5 anos. Asseverou que é
muito desafiador o atendimento das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos. Lembrou
que cada escola, a partir do seu contexto, têm conseguido organizar o ensino remoto
e o presencial de alguma forma. Ponderou que na Orientação “tentamos dar
contornos” e colocamos a questão da autonomia compreendendo que cada escolas
tem autoridade e competência para organizar seu atendimento – ela conhece a sua
comunidade, seu corpo docente, seu espaço físico etc. Relembrou que o documento
recomenda e que cada escolar tem autonomia para pensar a carga horária que vai
ser ofertada, dentro de suas condições – uma vez que temos um vácuo legal, pois a
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, não está prevalecendo mais, e, até o
momento não sabemos se a Educação Infantil vai ser pensada com 200 (duzentos)
dias e as 800 (oitocentas horas). Sentimos a necessidade de colocar e detalhar “o
como”. Colocamos que para o cumprimento da carga horária anual ela vai poder
contabilizar as atividades pedagógicas presenciais e não presenciais, ofertadas às
crianças e às famílias. Mais à frente no item das Orientações foram detalhadas
“como isso será feito”, sempre pensado em contornos/parâmetros – pois há muita
diversidade. Em seguida Gabriela Camila Sales de Oliveira afirmou que a
Conselheira que a antecedeu a comtemplou em todas as explicações feitas, e,
ponderou que há uma ausência legal, que acredita ser temporária. Afirmou que há
um Projeto de Lei que já não tem mais condições de ter substitutivos, não tem mais
nenhum tipo de alteração, só precisa ser votado. Assevera que o Projeto de Lei
prevê o mesmo que a Lei nº 14.040. Fizemos dois recortes: “da terminalidade” e o
de “0 (zero) a 3 (três) anos” e mais à frente tratamos do “como”. Nossa preocupação
é “um planejamento escolar e uma responsabilidade com as famílias”, isso porque
como o calendário, é necessário avisar às famílias algum tipo de previsibilidade, e
com todas as dificuldades de se fazer um calendário, que é um instrumento
democrático, podemos pelo menos avisar as famílias sobre uma programação,
sabendo que ela é temporária para nós e para eles. Nossa ideia sempre foi dar um
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parâmetro, uma moldura, sabendo que ela é bem instável – sem as legislações e
sem as disposições epidemiológicas etc. Destacou, que no caso das Instituições
Parceira, há um trabalho de “busca ativa”, que garante o contato com 100% das
famílias - apoiado inclusive pelo Movimento de Luta Pró-Creches (MLPC) –
lembrando que as parceiras estão muito incrustadas nas comunidades, apesar de
ser um trabalho árduo. Adriana Oliveira Vasconcelos Motta esclareceu, na
sequência, que as instituições parceiras e particular não tem parâmetro nenhum
para construção de calendários, destacando que a RME, contou com a Portaria
SMED nº 012/2021 - que estabelece parâmetros para a integralização da carga
horária letiva legalmente prevista para os anos escolares de 2020 e de 2021, mas
voltada para o Ensino Fundamental. Destacou que a educação infantil também se
baseou nela, para elaboração de seus calendários. Afirmou, ainda, que o MLPC
solicitou, recentemente, à Gerência de Autorização e Funcionamento da Educação
Infantil, parâmetros para construção dos calendários – pois estão realmente perdidos
– e querem parâmetros. A Conselheira assevera, ainda, que no seu entendimento
essa competência é do CME/BHJ, ou seja, dar os contornos, os parâmetros, as
referências para o Sistema. Em seguida passou a palavra para o Conselheiro
Wanderson Paiva Rocha concordou com a fala da Conselheira que o antecedeu, no
que diz respeito da elaboração dos calendários das escolas da RME, e, destacou
que nesse momento ao se remeter para as escolas a construção de calendários
dentro da realidade de suas comunidades, “se criar um desequilíbrio no sentido de
que uma escola tenha um determinado parâmetro de compreensão, e outra escola
tenha outro diferente, dentro do mesmo Sistema”. Adriana Oliveira Vasconcelos
Motta afirma que a preocupação é legítima, uma vez que muitas instituições
particulares em sentido estrito e parceiras da PBH estão sem nenhum parâmetro,
para elaboração de seus calendários. Ponderou que Rita de Cássia de
Freitas Coelho – representante do Fórum de Educação Infantil – FEI - que participou
do Grupo de Estudo da Câmara Técnica de Educação Infantil, apontou sua
preocupação “com a possibilidade desregulamentação da educação infantil diante do
contexto pandêmico” – devemos lembrar que a educação infantil não é “Curso livre”,
não é um “vale tudo”. A mencionada representante do FEI falou muito da
responsabilidade do CME/BH, no sentido de darmos esses contornos e parâmetros,
para tanto o referido Grupo de Estudos foi procurá-los na base legal, na LDBEN,
pois até então o Governo Federal – seja o MEC ou o Conselho Nacional - não
parametrizou, e, já estamos no meio do ano. Há uma ansiedade por parte das
instituições por um pronunciamento desse Conselho, tamanha a importância deste
Órgão para o Sistema, principalmente na etapa da Educação Infantil, que abrange
as redes pública e privadas - particulares em sentido estrito ou parceiras da PBH –
todos com representação no Grupo de Estudos. Ponderou que se o grupo tiver outra
sugestão que a apresentem, destacando que esse foi o caminho construído pelo
grupo, baseado no que tínhamos em termos de base legal, neste contexto de
pandemia. Na sequência o Conselheiro Wanderson Paiva Rocha afirmou que não
gostaria que os(as) Conselheiros(as) entendessem que ele quer atrasar o processo,
nem tão pouco deslegitimar o papel da CTEI e do Grupo de Estudos que escutou os
especialistas, e, afirmou, novamente, que a falta de ter tido acesso ao documento
com antecedência, faz com que tenha necessidade de fazer intervenções, pois
também que colaborar, mesmo sabendo que o documento foi discutido de forma
exaustiva pelos conselheiros(as) e especialistas, asseverou que cabe ao plenário
propor modificações ou outras forma de contribuição - sem que haja o entendimento
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de que se esteja atrasando o processo ou querendo remeter para outro momento sua intenção é mostrar preocupações legítimas. Se for remetido para outro momento
é fruto das dúvidas que aparecerem, pois entende que o documento está aberto. O
mencionado Conselheiro destacou que “quando se remete a projetos de lei, mesmo
que se acredite que não possa ter uma modificação substancial, o próprio legislativo,
por sua dinâmica pode tramitar de forma urgente ou não, e, pode sofrer
modificações na sua essência – pode não virar uma lei, no formato que estava antes
da votação. Na sequência a Conselheira Gabriela Camila Sales de Oliveira destacou
que acha ótimo ter alguém que pergunte, pois compreende que esse é o momento
para tal. O Grupo de Estudos discutiu profundamente desde o mês de abril, mas às
vezes as coisas que parecem óbvias para o grupo - pelo percurso - não é óbvia para
que não participou das nossas reuniões. Quanto ao Projeto de Lei, afirmou que
concorda em gênero número e grau com o que foi dito pelo Conselheiro que a
antecedeu, e, afirma que parte do pressuposto de que ele vai ter consensualidade
porque veio do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), já teve
manifestações do Partido Novo, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) etc.
Afirmou que teve a curiosidade até de verificar a tramitação dele em todas as
comissões. Sabemos que estamos sujeitos às surpresas, mas sabemos que o
projeto teve contribuições de partidos de vários os espectros - e foi por isso que
partimos dessa ideia - o que não quer dizer que não pode mudar. Afirmou que é por
isso que precisamos fazer um parâmetro enquanto não se tem nenhum, mas
preparados para surpresas. Em seguida Adriana Oliveira Vasconcelos Motta
destacou que a sugestão da Conselheira Vânia Gomes Michel Machado de
acrescenta o termo “cada rede de ensino” é interessante e posteriormente podemos
fazer esse ajuste. Antes de passar para o próximo item o Conselheiro Ananias Neves
Ferreira perguntou se o projeto vai para o Senado e a Conselheira Gabriela Camila
Sales de Oliveira afirmou e justificou que só tramitará na Câmara do Deputados.
Passou-se ao item que trata dos aspectos pedagógicos e a Conselheira Adriana
Oliveira Vasconcelos Motta afirmou que em relação a eles, houve uma preocupação
em qualificar e fazer alguns contornos – Se as atividades não presenciais vão ser
contabilizadas será com base em que? De que forma? Com que critérios? Em
seguida a referida Conselheira solicitou que a Conselheira Vânia Gomes Michel
Machado a substituísse na leitura do “item 3” que trata dos “Aspecto Pedagógicos”.
Em seguida o Conselheiro Wanderson Paiva Rocha destaca que “quando se trata do
concomitante e de não concomitante” não ficou muito detalhado para compreender.
Adriana Oliveira Vasconcelos Motta informa que o conceito foi tirado do Documento
Orientador 001/2021, e, explicou que a palavra concomitante/simultâneo não quer
dizer que tem que ser assíncrono, porque dependendo da condição da criança e da
família, ela não vai ter esse acesso síncrono. “Ela vai receber o remoto como
material impresso e com o kit pedagógico que entregue em casa” - sabemos que
muitos tem grandes dificuldades de acesso a equipamentos e internet. Quando
falamos concomitante significa que as crianças que estiverem no presencial vão
receber presencialmente, e, o acesso daquelas que estiverem no remoto - seja por
meios digitais ou por meio impresso, seja por kits pedagógicos, seja de forma
síncrona ou assíncronas - vai depender da condição de cada criança, de cada
família e de cada escola – cada escola foi se organizado de acordo com o seu mapa
socioeducacional e com o conhecimento de suas famílias e de suas crianças. Ato
contínuo a Conselheira Vânia Gomes Michel Machado informa que o Conselheiro
Wanderson Paiva Rocha sugere no chat que seja feita uma nota de rodapé
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remetendo à leitura do Documento Orientador 001/2021. Em seguida Adriana
Oliveira Vasconcelos Motta destaca que foi inserido nas referências bibliográficas
todos os documentos consultados, mas tanto ela, como Vânia Gomes Michel
Machado compreendem que pode ser inserida a nota de rodapé colocando inclusive
o link de acesso aos documentos. Segue-se a leitura, e, ao final da leitura do item
3.2.2 o Conselheiro Joaquim Calixto Filho sugere que se substitua o termo “famílias
colaboradoras”, por outro termo, de forma que lhes confira mais responsabilidade.
Foi sugerida e acatada a proposta de se trocar por “famílias são corresponsáveis”.
Segue-se a leitura da Proposta de Nota Técnica a partir do item 3.2.3)
Recomendações quanto ao tempo de exposição às telas, feita pela Conselheira
Daise Aparecida Palhares Diniz Silva. Ao final da leitura do referido item, o
Conselheiro Wanderson Paiva Rocha afirma que essa parte foi fundamental porque
coloca os parâmetros, em relação à necessidade de se ficar atento à exposição das
crianças. Afirma que recebemos notícias de orientações que extrapolam as
recomendações quanto a exposição às telas – seja celular ou computador – e
parabeniza o Grupo de Trabalho por apontá-la no documento. Em seguida o
Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, também faz um elogio ao Grupo de
Trabalho, porque, além da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira
de Oftalmologia coloca essa geração atual como uma verdadeira geração
pandêmica, quanto as alterações visuais, principalmente a miopia, pelo excesso de
uso de telas, em uma fase de desenvolvimento humano que é tão importante –
quanto mais preservar as crianças do uso de telas, melhor para a saúde visual
dessas pessoas. Asseverou que é essencial que isso aconteça e deixa registrado
seu elogio a esse cuidado que foi tratado pelo Grupo de Estudos. A Conselheira
Daise Aparecida Palhares Diniz Silva afirmou o Grupo pensou que é possível realizar
atividades remotas para a Educação Infantil e de forma qualificada, sem o excesso
das mídias. Em seguida a supramencionada Conselheira seguiu a leitura, a partir do
item 3.3) Parâmetros para organização e qualificação das atividades pedagógicas
não presenciais. Finalizada a leitura deste item, a Presidenta deu voz ao Pleno para
manifestações. Em questão de ordem, foi suscitado o alcance do teto desta Sessão
Plenária e a necessidade de votar-se a prorrogação, que se estendeu por
unanimidade até 21h30min. A Presidenta propôs também, ao Pleno, finalizar a leitura
do item 5 – Considerações Finais e, logo após, abrir voz às manifestações dos(as)
Conselheiros(as). Proposta igualmente aprovada por todos(as). De posse da fala, o
Conselheiro Wanderson Paiva Rocha, teceu comentários sobre o documento e
questionou aos(às) demais Conselheiros(as) sobre a possibilidade de encaminhar
proposta de um tempo maior para leitura, apreciação e apresentação de sugestão,
para logo depois, levar a redação final à votação no Pleno do CME/BH em uma
próxima Sessão Plenária. Sugere que nesse momento, seja feita apenas a votação
dos destaques que por acaso venham a ser apresentados pelos(as)
Conselheiros(as). Em manifestação, a Conselheira Daise Aparecida Palhares Diniz
Silva, pensa que o documento atende a uma demanda retraída do Sistema Municipal
de Educação de Belo Horizonte (SME/BH), inclusive da Rede própria da PBH, com
muita necessidade e urgência de que seja materializado. Em aparte a Conselheira
Gabriela Camila Sales de Oliveira, disse ter sido desafiador mergulhar neste tema
desde o mês de abril, iniciado o trabalho com uma tela limpa, apenas com a prédisposição para ouvir os vários segmentos que compõem o SME/BH, até o
descortinar da construção de um documento que será tão importante para a
organização das unidades escolares em toda a cidade, de uma demanda já
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represada. O Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, de posse da fala,
manifestou que concorda com a proposta do Conselheiro colega de segmento, que
percebe a necessidade de um tempo maior para apreciação de um documento tão
extenso e rico em inovações. De volta à fala, a Presidenta manifestou sua extrema
confiança nas pessoas que fizeram parte da comissão de elaboração da nota técnica
e esclareceu que as dúvidas que veio a ter, durante a leitura, foram sanadas;
portanto, sente-se contemplada pelas explicações prestadas nesta plenária. Neste
cenário, externa preocupação em estender o tempo de algo que é tão precioso,
premente e urgente. Em manifestação, o Conselheiro João Henrique Lara do
Amaral, exaltou a qualidade do trabalho prestado pela comissão e afirmou que não
percebe nenhum impedimento de levar à votação, na noite de hoje, a nota técnica da
Educação Infantil, finalizou dizendo sentir-se esclarecido e seguro para votar o
documento. De volta à fala, a Presidenta apresentou duas propostas de votação, a
saber: Proposta 1: Votar nesta Sessão Plenária, a apreciação da Nota Técnica
apresentada; Proposta 2: Remeter a votação para uma Sessão Plenária
Extraordinária, com data a ser definida. Em últimos apartes, o Conselheiro Luciano
Henrique Barcelos e Ananias Neves Ferreira, manifestam seu respeito pelo trabalho,
disponibilidade e documento, fruto da Comissão da Educação Infantil que se
debruçou sobre o tema, sentindo-se, ambos, maduros e aptos a votar nesta Sessão
Plenária Ordinária. Em votação, Proposta 1: 9 votos; Proposta 2: 6 votos. Proposta 1
aprovada. O Conselheiro Wanderson Paiva Rocha solicitou declaração de voto, a
saber: “O Conselho na data de hoje, a opção de não se permitir que o Conselheiro
eleito pelos pares na última Conferência, que teve acesso a um documento no início
da Plenária sobre a definição de tal documento, não teve a oportunidade de ler com
calma o documento e de tal forma, me senti prejudicado pelo voto da maioria de criar
uma opção ao meu ver não democrática de simplesmente dar um tempo às pessoas
que não tiveram acesso a tal documento de poder fazer análise do mesmo e por
ventura, no outro momento também não teria divergência colocadas ao documento.
Simplesmente a necessidade democrática de ter acesso a um documento com mais
calma e com isso poder votar com tranquilidade”. A Conselheira Gabriela Camila
Sales de Oliveira manifestou ter certeza não ser de coração a intenção do
Conselheiro Wanderson Paiva Rocha, mas acha deselegante dizer que não acha
democrático, pois foi delegado para a comissão que fosse debruçado desde o mês
de abril do corrente ano, o trabalho não está perfeito mas foi muito lapidado, foi lido,
apresentado e dada a oportunidade para que todos(as) pudessem fazer suas
contribuições. Hoje pela manhã todos(as) se empenharam para concluir a escrita o
mais rápido possível e tentar disponibilizar com alguma antecedência aos(às)
demais Conselheiros(as), inclusive esse atenção não aconteceu com todos os
documentos apresentados no âmbito do CME/BH, que tiveram de ser apresentados
no momento da leitura coletiva, e por ser um trabalho feito por muitas mãos, ouvindo
amplamente os segmentos que fazem parte do SME/BH, entende ser necessário
que não concorda com a afirmação de que o Pleno não foi democrático em sua
decisão. O Conselheiro Luciano Henrique Barcelos, também se manifestou,
corroborando com a narrativa da Conselheira Gabriela Camila Sales de Oliveira,
entende que a oportunidade de leitura, apreciação e abertura para considerações,
torna o espaço democrático, contrário à afirmativa do Conselheiro Wanderson Paiva
Rocha. Vencida a apreciação, levou-se a Nota Técnica à votação pelo Pleno.
Aprovada por 13 votos, registra-se uma 1 abstenção e 1 voto contrário. Conselheiro
Wanderson Paiva Rocha solicitou declaração de voto: “Votei contra o documento,
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gostaria que registrasse em Ata, votei contra o documento, não por desmerecer todo
o trabalho que a discussão da Câmara Técnica teve, ao longo da discussão com
vários especialista e várias entidades educativas, mas pelo simples fato de não
poder ter tranquilidade, calma, para análise de tal documento de forma que pudesse
trazer mais contribuições, para aquelas que foram apontadas pela complexidade e
também pela necessidade de ter um documento que não mudaria muitas coisas
daqui a 3, 4, 5 dias a aprovação do mesmo, por isso justifico o voto contra”. Neste
momento, houve extensão do teto desta Sessão Plenária por mais 15 minutos. O
Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes também solicitou uma declaração de
voto: “Também no sentido declarado pelo Wanderson, não desconsiderando o
escopo do documento, mas que considero que o caráter do acompanhamento, como
essencial à efetividade desta nota técnica e que pela inexistência desta previsão eu
não me senti tranquilo em aprovar um documento sem ter ali uma garantia da sua
efetividade, então essa é minha declaração de voto”. Em relação aos outros pontos
de pauta, levou-se à votação de uma Sessão Plenária Extraordinária na próxima
quinta-feira. Aprovada à unanimidade. Como acréscimo de pauta, o Conselheiro
Juvenal Lima Gomes, solicitou a inclusão da apreciação, do questionário respondido
pelos gestores em torno do Documento Orientador nº 001/2021 do CME/BH. Às
21h38min, a Presidenta Bernadete Quirino Duarte Blaess encerrou a Sessão
Plenária virtual, agradecendo a presença de todos. O registro dessa Sessão foi feito
pela Secretaria Executiva e a gravação, na íntegra, encontra-se à disposição dos
interessados, por um período de 15 dias, sob a responsabilidade da Secretaria
Executiva do CME/BH. _________________________________________________
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