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Aos dezoito (18) dias do mês de agosto de 2020, às dezenove horas e dez 

minutos (19h10min), instalou-se a reunião ordinária do Fórum Municipal 

Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) com a seguinte pauta: 

1- Informes; 2- Apresentação dos GTs no contexto da Pandemia: Educação 

Infantil, Financiamento e Avaliação Externa. A reunião contou com a presença 

dos seguintes membros: Marcos Evangelista Alves, Galdina de Souza Arrais, 

Naila Garcia Mourthé, Cláudia Neves San Miguel, Ângela Maria R.F. Barreto, 

Márcia de Fátima N. Cruz, Analise de Jesus da Silva, João Martins Nogueira 

Junior, Elias José Lopes de Freitas, Neuma Soares Rodrigues, Andréa de 

Oliveira Chelles, Vera Lúcia Otto Diniz, Kátia L.A. Kanguçu, Sabrina Pereira da 

Silva Tavares. Justificaram suas ausências: Mayara Capella Silva Cruz de Brito, 

Álvaro Boechat Chiarello, Rui César Resende de Souza e Gláucia Pinto e Porto. 

Contou-se, ainda, com as presenças de Sandro Vinícius Sales dos Santos, 

Marcus Vinícius de A. Campos, Irene Bispo, Maria Nazaret Teles Silva e Polly 

do Amaral como convidados, e Vanessa Márcia da Cunha, como Secretária 

Executiva. O Coordenador Marcos Evangelista Alves iniciou a reunião na 

referida data no endereço eletrônico previsto em convocação, cuja ferramenta 

virtual foi o Google Meet. Cumprimentou a todos e pediu autorização para a 

gravação da reunião solicitando aos presentes na sala que respondessem a 

autorização e informassem no chat seu nome e a instituição que representam 

neste Fórum. Em seguida, procedeu conforme pauta: 1- Informes: 1.1 - Definição 

dos GTs para apresentação na próxima reunião; 1.2 – Quanto à nota pública 

construída por João Martins Nogueira Júnior, caso não desse tempo de se fazer 

uma leitura ao final desta reunião, propôs envio aos membros por e-mail para 

que cada um fizesse a sua observação. Analise de Jesus da Silva solicitou a 

palavra e informou que: a) a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

(SEE MG) demandou ao Fórum Estadual de Educação de Minas Gerais 

(FEPEMG) a apresentação de um protocolo para a eventual volta às aulas; b) 

após discussões, concluíram que a melhor forma de apresentar o referido 

protocolo seria uma consulta pública (via formulário) para que os interessados 

pudessem participar e dizer o que não poderia faltar num protocolo sanitário; c) 

o preenchimento do formulário se dará de 17/8 a 4/9 e o resultado será 

encaminhado para a SEE MG e o Ministério Público. Ela solicitou a este Fórum 

dar ampla divulgação e repassar às instituições. Após, Polly do Amaral pediu a 

palavra e informou que houve uma Audiência Pública na Câmara Municipal de 

Belo Horizonte em 16/7 sobre a educação municipal onde encaminhou-se a 

constituição de uma comissão intersetorial que envolvesse as áreas da 

Educação, Saúde e Assistência Social com objetivo de que todos os gestores 

destas pastas, atores da educação, comunidade escolar e Conselhos destas 

pastas pensem juntos sobre o atual contexto. Anunciou que resultou como 

proposta do Conselho Municipal de Educação (CME) a organização e a 

coordenação da formação da referida comissão para dialogar intersetorialmente 



e cogitar: a) como garantir o direito das crianças; b) qual o papel da educação 

neste período de pandemia e; c) num possível retorno, quais os parâmetros a 

serem levados em consideração; com o objetivo de ampliar a discussão e 

debater os rumos da política pública neste momento. Contou que a plenária 

extraordinária do CME para iniciar esta conversa ainda não aconteceu mas que 

naquela data foi enviada carta ao CME com essa solicitação. Em seguida, 

passou-se para o segundo ponto da pauta: a apresentação do GT da Educação 

Infantil e a palavra para Ângela Maria R.F. Barreto. Ela contou que no período 

da pandemia o Fórum Mineiro de Educação Infantil (FMEI) tem se envolvido nos 

vários debates que tem ocorrido. Diante da sugestão de apresentação do 

levantamento que o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

(MIEIB) fez neste momento de pandemia, explicou que convidou Sandro Vinícius 

Sales dos Santos para tal. Apresentou-o como sendo do Colegiado do FMEI e 

do grupo gestor e comitê diretivo do MIEIB com importante atuação nesse último 

e passou a palavra para ele. Sandro Vinícius Sales dos Santos iniciou 

informando que foi produzida uma carta aberta para a votação do Fundeb cuja 

ideia é o seu envio ao Senado Federal como forma de pressionar e “colocar” as 

pautas da Educação Infantil (EI). A coleta de assinaturas está sendo feita e 

naquele momento já encontram-se quase 7.000 assinaturas. Disse que 

apresentaria uma sistematização dos levantamentos do MIEIB em defesa da EI 

nesse momento de pandemia, ou seja, o levantamento sobre o que as 

Secretarias de Educação fazem, o que receberam dos Conselhos Municipais de 

Educação (CME) e o levantamento junto aos sindicatos. Comunicou que os 

resultados do levantamento realizado junto aos Conselhos foram entregues, os 

resultados referentes às Secretarias Municipais de Educação relativas à EI estão 

em vias de serem entregues e que estão começando um processo de 

sistematização dos dados relativos às ações dos sindicatos junto à defesa dos 

direitos dos profissionais que incidem sobre o direito das crianças. Logo depois, 

passou à demonstração do panorama do que foram os 2 levantamentos 

produzidos nestes últimos tempos, apresentando: 1) Quanto aos Conselhos: a) 

os formulários dos Conselhos de Educação (prazo de disponibilização online, 

quantitativo em âmbito nacional, quantitativo de respostas identificadas após 

organização dos dados); b) as formas de organização (Sistema Municipal de 

Ensino, integração ao Sistema Estadual de Ensino ou não souberam responder); 

c) qual o perfil do Conselho (órgão deliberativo normativo no âmbito do 

respectivo Sistema de Ensino, órgão consultivo e de assessoramento, órgão de 

caráter fiscalizador, não souberam responder); d) quais as medidas adotadas 

durante a pandemia (suspensão das atividades de crianças e adultos nas 

instituições de EI, participação da elaboração de orientações para as instituições 

ou formulou algum tipo de resolução, normatização específica em termos de 

excepcionalidade relativas à oferta de EI); 2) Quanto às Secretarias de Educação 

em Minas Gerais: a) os formulários das Secretarias de Educação (prazo de 

disponibilização online, quantitativo em âmbito nacional, quantitativo de 

respostas identificadas após organização dos dados); b) quantitativo das 

respostas por mesorregião; c) o respondente do formulário (o Secretário de 

Educação ou o responsável pela gestão de EI no município); d) o quantitativo de 

Secretarias que enviaram orientações específicas sobre EI durante a pandemia; 



e) a gênese das orientações (orientações/resoluções da própria Secretária de 

Educação ou seguindo orientações do Conselho ou da Secretaria de Estado da 

Educação); f) os destinatários das orientações (instituições públicas, 

conveniadas públicas e privadas com fins lucrativos); g) as medidas adotadas 

(suspensão total das atividades presenciais, suspensão parcial das atividades 

presenciais, outras formas – ensino remoto, atividades fotocopiadas); h) o 

destinatário das medidas (creches e pré-escolas - profissionais, famílias e 

crianças -, somente pré-escolas e não responderam); i) a gênese das atividades 

enviadas (fazem parte de materiais já adotados como apostilas e livros didáticos, 

elaborados pela equipe de professores, estão disponíveis na internet, 

elaborados pela equipe da Secretaria); j) algumas considerações; l) questões 

para o debate (como fica a EI nesse contexto; que medidas podem e devem ser 

tomadas pela governabilidade; como os Fóruns, profissionais e pesquisadores 

podem agir). Finalizou a explanação agradecendo a todos. Sem demora, 

passou-se para o GT do Financiamento. Naila Garcia Mourthé disse que entrou 

em contato com Alex Sandro da Silva Gomes para que ele apresentasse o 

cenário atual da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) e ele fez uma 

gravação para tal. Ela agradeceu a sua disponibilidade. Segue o conteúdo da 

gravação: Ele se apresentou como o Diretor de Planejamento, Orçamento e 

Finanças da Secretaria Municipal de Educação (SMED) e abordou a situação 

financeira do município de Belo Horizonte (BH) nesse período de pandemia, ou 

seja, apresentou como se encontra a gestão da Educação neste momento. Disse 

que o isolamento social gerou baixa atividade econômica e, por conseguinte, 

baixa arrecadação de impostos. Informou que o financiamento da educação 

pública do país pressupõe 2 fontes principais de receitas para essa área: as 

transferências constitucionais, principalmente o Fundeb, e a arrecadação própria 

dos entes, neste caso, o município de BH; que foram severamente afetadas em 

função da baixa atividade econômica do país, estados e municípios. Anunciou 

que apenas no orçamento da Educação, a PBH foi afetada na ordem de 

grandeza de R$320 milhões de reais, o que foi muito expressivo. Que diante 

desta nova previsão de cenário para o ano de 2020 medidas de gestão foram 

tomadas, como a gestão de contratos para a Educação e a gestão de despesas 

em geral, que foram refeitas, redimensionadas, repactuadas, em função da 

grave crise financeira. Contou que conseguiu estabelecer 3 principais 

panoramas em relação ao contexto financeiro que atinge a Educação: num curto 

prazo seria um aporte adicional de recurso, a exemplo do que aconteceu com as 

áreas da Assistência Social e da Saúde. Resguardadas as proporções dos 

problemas e a natureza de cada atividade, elas receberam recursos 

emergenciais aportados por meio da Lei Complementar Nº 173 de 2020, o que 

não ocorreu com a área da Educação. A Educação tem novos desafios a serem 

superados, novas despesas incluindo intervenções físicas nas escolas e como 

rever o padrão sanitário e, mesmo assim, recursos não foram aportados. Está 

em tramitação em Brasília no Congresso Nacional o PL 3165/2020 que prevê 

recursos emergenciais para as redes de ensino no país, o que ainda deve 

demorar um certo tempo; sendo uma ação de médio a longo prazo. Afirmou que 

a boa gestão dos recursos já disponíveis é tida como princípio geral da própria 

área da Educação, como previsto no PME. É regra, é diretriz, mas neste 



momento de baixa arrecadação e menor orçamento para a Educação é mais 

verdadeiro. Assim, fazer a gestão dos recursos materiais, tecnológicos, 

financeiros e orçamentários é condição para se superar os desafios deste 

momento. Disse que imagina que a longo prazo a situação do Fundeb precise 

se consolidar, se efetivar como uma receita constitucional de forma permanente. 

A PEC Nº 15/2015 passou por tramitação na Câmara Municipal de Belo 

Horizonte e se encontra no Senado Federal. Depois, precisa ser sancionada e 

regulamentada para que, a partir de janeiro 2021, tenha-se essa importante 

receita prevista para a área da Educação no país. Para 2020 são previstos 

R$720 milhões de reais oriundos do Fundeb para BH e é impensável ficar sem 

esses recursos, sobretudo num momento como este de grave crise financeira no 

país. Com relação à metodologia de acompanhamento do PME falou que a oferta 

educacional está sobrestada, bem como todas as ações da Educação e as 

estratégias não tem como serem acompanhadas, mensuradas porque a principal 

ação está suspensa e imagina que o Fórum vá conversar e discutir sobre isso. 

Naila Garcia Mourthé comentou que não conseguiu sucesso na interlocução com 

o representante do Estado, embora ache que a fala seria repetida devido ao 

momento extremamente sensível vivido. Contou que no TCE MG contaram com  

a presença virtual do Secretário de Planejamento do Município, o Sr. André Reis, 

que fez explanação da catástrofe que está sendo vivenciada pelo município de 

BH. Comentou que o cenário é extremamente sensível e, em parceria com a 

Fundação João Pinheiro teve a oportunidade de ver as prospecções para o 

Estado e o país como um todo, sendo um cenário de grandes restrições. Acha 

que BH terá um problema ainda maior, principalmente pela qualidade da 

educação que oferece para o cidadão, por ter simultaneamente uma queda na 

arrecadação e ao mesmo tempo muitos estudantes migrando da rede privada 

para a rede pública. Avaliou o cenário como sendo pessimista e difícil de ser 

imaginado mas acha que há abertura de nova realidade no panorama 

educacional, com expectativa de esperança devido à votação do Fundeb, cujo 

relator é comprometido, segundo aprovações anteriores. Finalizou sua fala 

citando os avanços que considera significativos e que ocorreram num curto 

espaço de tempo no âmbito do TCE MG. O Coordenador Marcos Evangelista 

Alves falou que algumas perguntas foram feitas via chat sobre os valores do 

Fundeb e dos recursos próprios do município informando que um e-mail pode 

ser enviado ao Conselho do Fundeb para a obtenção das respostas. Esclareceu 

que, da mesma forma que o Fórum, o CME e o Conselho do Fundeb estão 

sitiados na SMED, a responsável pela infraestrutura e pelo funcionamento deles. 

Agradeceu ao TCE MG por estar junto aos gestores, assim como a todos os 

Fóruns, como já foi dito, porque são relevantes e reforçou a importância de se 

ter serenidade neste momento. Em seguida, passou a palavra para a 

representante do eixo Avaliação Externa, Galdina de Souza Arrais. Ela disse que 

fez uma reflexão sobre como falar sobre Avaliação Externa neste momento e 

concluiu que o direito à educação não foi revogado e que todas as leis continuam 

em vigor, assim como o PME. Ela acredita que todos estão atravessando este 

momento de forma serena e confiante, sendo importante refletir sobre o outro, 

sobre o papel e o sentido da vida. Falou que o monitoramento é lei, sendo preciso 

acompanhá-lo e que as metas tem que ser efetivadas. Que agora estão parados 



e com as escolas fechadas mas, continuam na busca de elaborar projetos, 

buscar solução, fazer pesquisa para, de fato, se efetivar o trabalho e perguntou 

como seria possível realizar o monitoramento do PME/BH em tempos de 

isolamento social. Continuou dizendo que esta é uma sociedade que procura se 

relacionar com o outro, que é uma necessidade histórica do próprio homem, mas 

que é preciso considerar a questão da autonomia do ente federado, do gestor, 

dos Fóruns, do CME, que será a base da gestão democrática e que não se pode 

perder esses princípios conquistados ao longo da trajetória como educadores, 

no lugar em que atuam. Falou que se não é possível fazer o monitoramento e 

intervenção pedagógica, grupos de trabalho estão tentando se reunir, dialogar e 

construir no coletivo algo que dê respostas, considerando que não existe uma 

resposta pronta, tampouco uma receita. Acredita que diagnósticos precisam ser 

feitos e o que está sendo vivenciando e construído ser escrito. Que a pesquisa 

sobre os protocolos de retorno às aulas presenciais trazida pelo Estado é 

relevante, mas acha que os trabalhadores, os pais e os estudantes precisam ser 

ouvidos. Avalia ser importante a opção de BH pela vida como bem maior e a 

tentativa do Fórum de trabalhar para garantir essa autonomia, visto que ela é 

fortalecida quando se “movimentam” de forma online. Também tem pensado no 

paradigma de solidariedade, da serenidade e do vínculo social que tem de certa 

forma, saciado o desejo de estar com o outro de uma forma relativa. Avalia que 

deve-se começar a buscar esse vínculo social também com as famílias, que é o 

momento de planejar novos projetos, começar a pensar como fortalecer essa 

gestão pública, essa autonomia, essa solidariedade. Falou que este momento é 

estratégico para o diálogo e o debate das políticas públicas num cenário com 

grandes dificuldades de recursos porque se já existe dificuldade de investimento 

na Educação, agora ela foi acentuada; mas, também é o momento de produção 

de conhecimento, de construção. Relatou que as aulas foram suspensas sem 

planejamento, mas, que para o retorno seria preciso planejar e dialogar com o 

conjunto dos interessados, com a cidade como um todo, tendo como foco o 

indivíduo e na perspectiva do estudante, dos pais e dos trabalhadores. Acredita 

no resgate pós-pandemia no que tange a oportunidade de aprender uma nova 

maneira de trabalhar, nova forma de estar numa sala com um grupo debatendo 

e discutindo sobre a Educação. Avalia que: a) essa sociedade precisa se 

organizar; b) o retorno tenha que ser articulado; c) terá que haver o 

“investimento” na busca ativa; d) terão que repensar novas formas de avaliação, 

novos currículos; e) terão que provocar o interesse dos estudantes nas práticas 

pedagógicas de forma mais eficiente; f) terão que pensar na aceleração dos 

estudos. Quanto à questão da melhoria do IDEB - meta 7-, falou que teve 

oportunidade de verificar como está sendo o monitoramento do PNE e o 

município de BH apresenta uma tranquilidade porque está acima do proposto 

para os anos iniciais. Em relação à estratégia 7.13, acredita que está sendo 

cumprida porque todos estão tentando realizar os trabalhos através do uso da 

tecnologia. As estratégias 7.28 e 7.29 referem-se à formação e disse que todos 

estão fazendo suas formações individuais através de palestras, lives, assim 

como os trabalhadores da rede municipal. Quanto à estratégia 7.40 crê que ela 

foi cumprida porque se refere à alimentação e o município fez o atendimento às 

crianças de forma rápida e eficiente e quanto à estratégia 7.44 que refere-se à 



questão da saúde avalia que também foi feito um grande trabalho na área da 

saúde. Acha que: a) é preciso buscarem formas para o desenvolvimento das 

políticas educacionais a partir de agora; b) é preciso conhecer qual é o papel de 

cada um na construção de alternativas para enfrentar os problemas locais, não 

só o educacional, mas o financeiro, o social, o econômico, o de saúde; c) são 

muitas as políticas que vão ter que serem colocadas em movimento e serem de 

certa forma atendidas de imediato para se reduzirem as desigualdades; d) todos 

devem ter postura solidária, participativa e criativa neste momento. Anunciou que 

alguns municípios elaboraram sua própria resolução, exemplificando o município 

de Contagem. Propõe a realização de alguns seminários e consulta à sociedade 

de como deve-se dar o retorno às aulas presenciais. Finalizou, trazendo algumas 

dicas gerais. Em resposta a uma pergunta via chat, Naila Garcia Mourthé 

informou o orçamento da Educação da PBH - R$2.120.380.664,00 -, e o 

“caminho” para acessar as informações orçamentárias de qualquer município do 

estado de Minas Gerais na página do TCE MG. A palavra foi passada para Vera 

Lúcia Otto Diniz que sugeriu apresentação de apenas 2 grupos por reunião para 

que se tenha um tempo maior para uma conversa e uma contextualização. Ela 

passou informações de BH sobre o MIEIB dizendo ter achado muito importante 

a fala da Secretária Ângela Dalben sobre a importância da aproximação com as 

famílias neste momento, dos laços afetivos, das lembranças da escola e não o 

conteúdo e a volta às aulas, considerando a vida mais importante.  Pontuou que 

há grande dificuldade de contato com as famílias porque há muitas mudanças 

de números de telefones móveis (celulares) e dificuldade de realização de 

trabalhos em casa pela não capacidade de internet nos celulares (como baixar 

vídeos e fazerem filmagens em casa). Contou que a demanda atual das famílias 

tem sido a solicitação de atividades mais sistematizadas na prática para crianças 

de 4, 5 anos, já pensando em 2021. Colocou algumas perguntas para reflexão 

sobre a possível volta e acha importante que as pessoas do Fórum ajudem nesse 

exercício. Informou que as regionais tem feito reuniões virtuais conjuntamente 

com coordenadores, diretores e presidentes de creches, o que considera um 

grande avanço, já que, anteriormente, elas eram feitas em separado. Falou que 

um dos grandes desafios deste momento é a intersetorialidade e que seria 

preciso ver as possibilidades do que se fazer em conjunto com outras 

secretarias, quais seriam as ações para um atendimento futuro ou um 

atendimento emergencial. Em resposta à sugestão do número menor de 

apresentações por dia de reunião, Elias José Lopes de Freitas falou que em 

função da pandemia seria interessante fechar o ciclo de apresentações dos GTS 

ainda este ano para a finalização deste contexto. Perguntou aos presentes sobre 

o agendamento dos futuros grupos e definiu-se o contato por e-mail ou telefone 

para tal. Neuma Soares Rodrigues pediu a palavra e disse: a) sobre o assunto 

alimentação referenciado na apresentação de Galdina de Souza Arrais: ação 

extremamente importante e necessária em que considera que o município teve 

grande sabedoria; b) sobre a gestão democrática: na pandemia as famílias 

sentiram-se um pouco abandonadas porque não houve discussão com elas. 

Demorou-se a pensar nas ações, iniciou-se o teletrabalho depois vieram as férias 

de professores e há a dificuldade de entendimento por parte dos pais. Porém, 

após uma reunião com a Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças da 



Educação de Belo Horizonte, Natália Araújo, houve satisfação por parte dos pais 

ao perceberem que a PBH está se organizando para o retorno das aulas. Ainda, 

após o questionamento sobre a utilização dos recursos financeiros no período 

da pandemia, ela informou-lhes do uso desses nas escolas. Neuma Soares 

Rodrigues falou, também, que as famílias que querem contribuir no contexto de 

discussões sobre gestão democrática tem que ser inseridas porque são atores 

da Educação e acha que falta mais diálogo com as famílias, inclusive na 

discussão sobre o calendário escolar, considerando que serão diretamente 

afetadas. Avalia que a gestão democrática é o melhor modelo que pode existir 

dentro da Educação desde que se incluam todos os atores. O Coordenador 

Marcos Evangelista Alves solicitou envio da nota pública já referenciada por e-

mail para obtenção da contribuição dos membros deste Fórum, agradeceu a 

presença de todos e encerrou a reunião às vinte e uma horas e dezessete 

minutos (21h17min).   

 

 

 

 


