
 

ATA  FÓRUM MUNICIPAL PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE  2020 
 
Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro de 2020, às dezenove (19) horas, instalou-se a                
reunião ordinária do Fórum Municipal Permanente de Educação de Belo Horizonte           
(FMPE/BH) com a seguinte pauta:1- Informes; 2- Recomposição dos Grupos de Trabalho            
(GT’s); 3- Apresentação da Avaliação do GT do Eixo da Educação Infantil. A reunião              
contou com a presença dos seguintes membros: Vereadora Cida Falabella, Gláucia Pinto            
e Porto, Roberta da Costa L. Nora, Joel Dias de Rezende Júnior, Márcia de Fátima N.                 
Cruz, Rui César Resende de Souza, Soraia Feliciana Mercês, Analise de Jesus da Silva,              
Ângela Maria R.F. Barreto, Vera Lúcia Otto Diniz, Moacir Gonçalves Marinho, Cynthia            
Souza Calcagno, Naila Garcia Mourthé, Galdina de Souza Arrais, Edson Miguel Barcelos.            
Justificaram suas ausências: Anderson Ceolin Soares e Mayara Capella de Brito. A             
sessão contou, ainda, com as presenças de Polly do Amaral e Eloisa Alves de Sales,               
como convidadas e com Vanessa de Sousa Machado, como secretaria executiva,              
conforme lista anexa. Elias José Lopes de Freitas, suplente do coordenador, iniciou a              
reunião às 19 horas, na presente data: 18 de fevereiro de 2020, no local previsto em                
convocação: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e         
Cidadania – SMASAC: Av. Afonso Pena, 342 – Centro – BH, sala: “Igualdade” - setor               
térreo. Cumprimentou a todos e conforme pauta procedeu: 1- Informes: 1.1 – Calendário              
2020, apresentado e submetido às análises, sugestões para subsequente votação em           
aprovação final. Obteve-se unanimidade e as datas aprovadas para as sessões ordinárias            
do corrente ano, ficaram estabelecidas: fevereiro: 18/2/2020; abril: 28/4/2020; junho:          
16/6/2020; agosto: 18/8/2020; outubro: 20/10/2020; dezembro: 01/12/2020. 1.2 - ANAIS          
DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH – foi ressaltado que essa             
publicação se encontra disponível na internet e que a publicação: ANAIS DA IX             
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BH já fora enviada para os membros            
do FMPE/BH e intituições várias: UFMG, CEFET/MG, UEMG, SEE/MG, Fórum Estadual           
de Educação de Minas Gerais, Escolas Municipais de Belo Horizonte, Creches, Sindicatos            
e intersetores. 1.3 - Considerando a roteirização em 2019, foram destacados quais os             
Grupos de Trabalho (GT’s) que estarão sob agenda 2020, a saber: Educação Infantil;              
Financiamento; Ensino Fundamental; Educação Integral; Educação Superior; Gestão        
Democrática; Valorização do Magistério e Formação dos Profissionais de Ensino; EJA;           
Pessoas com Deficiência; Avaliação Externa e Ensino Médio. Na sequência foi abordado             
o próximo item de pauta: 2) Recomposição dos Grupos de Trabalho (GT’s). Após              
interações entre representantes, oficializou-se o seguinte delineamento: a) Temática: Ed.          
Infantil, meta nº 1, representantes: Moacir Gonçalves Marinho, Edson Miguel Barcelos,           
Ângela Maria R. F. Barreto e Vera Lúcia Otto Diniz. b) Temática: EJA, metas: 8,9,10,                
representantes: Soraia Feliciana Mercês e Cynthia Souza Calcagno. c) Temática: Ensino            
Fundamental, metas: 2,5, representantes: Roberta da Costa L. Nora e Joel Dias de              
Rezende Júnior. d) Temática: Ensino Médio, metas: 3,11, representantes: Márcia de           
Fátima N. Cruz e Neuma Soares Rodrigues. e) Temática: Valorização do Magistério e             
Formação dos Profissionais de Ensino, metas: 15,16,17,18, representante: Cláudia Lopes          
da Costa. f) Temática: Pessoas com Deficiência, meta:4, representantes: Rui César           
Resende de Souza e Moacir Gonçalves Marinho. g) Temática: Financiamento, meta:20,            
representante: Naila Garcia Mourthé e Fabrícia de Oliveira Silva. h) Temática: Avaliação            
Externa, meta: 7, representantes: Galdina de Souza Arrais e Maria das Graças Lima. i)               
Temática: Educação Superior, metas:12,13,14, representantes: Analise de Jesus da Silva          
e Gláucia Pinto e Porto. j) Temática: Educação Integral, meta: 6, representante: Lucas             



Reis Ávila. k) Temática: Gestão Democrática, meta:19, representante: Cláudia Lopes da           
Costa. Concluídas as interações em torno do delineamento das apresentações, ficou           
definida a apresentação para a próxima reunião ordinária do Fórum Municipal           
Permanente de Educação de Belo Horizonte (FMPE/BH) em 28 de abril de 2020: as              
temáticas Financiamento e Ensino Fundamental. Após, Soraia Feliciana Mercês pediu          
para ler o ofício DPIR/FMPE 011/2020 referente à solicitação de agenda relativa ao Plano              
Municipal de Promoção da Igualdade Racial e que, posteriormente, fosse protocolado no            
FMPE/BH. Em sequência, Elias José Lopes de Freitas passou a palavra ao grupo da               
temática: Educação Infantil, contextualizando assim, o item último da pauta: item 3)             
Apresentação da Avaliação do GT do Eixo da Educação Infantil. Ângela Maria R.F.             
Barreto e Vera Lúcia Otto Diniz ficaram a frente das explanações, conduzindo as              
considerações relativas ao Monitoramento da Educação Infantil, meta 1. As expositoras           
sinalizaram as dificuldades de acompanhamento dos dados em tempo real, uma vez que,             
as informações colhidas sobre o ano de 2019 já não correspondem a realidade do ano de                
2020. Foi abordado o ponto cadastramento que orienta as matrículas; refletiu-se em torno             
de demanda manifesta e demanda real, tendo o grupo apontado lacunas e sinalizado a                 
necessidade de ferramentas que vão além do cadastro. Um convidado apontou a               
importância do cadastro permanente SMED. Quanto à universalização, apresentaram          
dados de 100% de atendimento para as idades de 4 e 5 anos e 83%, para as idades de 0                     
a 3 anos. Dentre as reflexões, aferiu-se o impacto junto a interação com a rede parceira                
instituída. Essa interação foi a opção recorte que a atual gestão elegeu como viabilizante               
do atingimento da universalização 4 e 5 anos e ampliações junto à rede própria. O GT                  
relembrou algumas polêmicas que cercam este modelo como o repasse de verba pública             
a entidades privadas. Analise de Jesus da Silva mencionou que “no fim das contas”, o               
direcionamento desta verba tem como finalidade o atendimento público. Ainda sobre a            
Rede Parceira foram apontadas possíveis deficiências no atendimento por parte desta           
instância. A vereadora Cida Falabella reforçou, porém, que já participou da Câmara            
Técnica da Educação Infantil do Conselho Municipal de Educação (CME/BH) e falou da             
rigidez junto a adequação física nas instituições. Analise de Jesus da Silva lembrou que              
existe uma resolução do CME/BH que regula o funcionamento das escolas particulares na             
Educação Infantil. Foi indicado o quão intensamente tem sido investido na rede parceira             
em conformidade com os planos de educação. Foi destacado o aspecto positivo do             
compromisso previsto em Portaria quanto às matrículas compulsórias e de estudantes em              
vulnerabilidades. Também fizeram uma panorâmica de desafios atuais: houve quadro de           
chuvas em BH impactando famílias, escolas abrigando os atingidos pelas chuvas. Foram            
apontados problemas nas matrículas do ensino fundamental em decorrência de questões           
do cadastro escolar promovido pela SEE MG, o que impactou a dinâmica de matrículas              
na RME BH. Em decorrência disso, foi apontado que há regionais com famílias dormindo              
na fila de portões de escolas. Tem-se, ainda, um quantitativo de estudantes que estão              
sem matrícula efetivada até a presente data. A Promotoria está sendo acionada para             
analisar inconsistências no cadastramento por parte do Estado. Há uma expectativa pós-            
período de carnaval de ajustamento da situação citada. Foram levantadas algumas           
questões em torno de dados: por vezes não há cruzamento, o que dificulta a avaliação do                
alcance de atendimento ao público infantil. O GT pediu maior compartilhamento de             
informações desses dados; sugeriu fazer ofício solicitando detalhamentos com a presença            
da Gerência de Educação Infantil em reuniões do Fórum. Elias José Lopes de Freitas              
reforçou que o recolhimento de dados não é a dificuldade, basta ao GT enviar ofício, via                
fórum, para que se viabilize a interlocução com a instância gestora. A plenária sugeriu que               
se faça uma análise profunda dos dados para delimitar evoluções. Foi levantada, também,              
a necessidade de uma maior interação da temática diversidade cultura afro-indígena na            
rede parceira, uma vez que, a rede própria tem abordado estrategicamente essa temática.             



As palestrantes sugeriram um novo formato para o fórum, em que as instâncias gestoras              
estariam presentes quando do tratamento dos respectivos eixos. Assuntos como          
progressão de carreira, rede parceira X rede própria foram discutidos e foi mencionado             
que há um horizonte a ser atingido. Analise de Jesus da Silva reforçou que acontecendo               
esse espaço de apresentações, seria interessante proceder requisição de detalhamento           
de dados para uma análise prévia, o que fortaleceria o Fórum. Naila Garcia Mourthé, por               
sua vez, sugeriu, também, uma conduta mais ampla de análise dos dados junto a outras               
instituições, tais como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) e o                
Ministério Público. Após, Analise de Jesus da Silva convidou e divulgou o calendário: 2°            
ciclo de Palestras: Educação de Qualidade Social, esclarecendo que o Comitê Mineiro da            
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fórum de EJA da Região Metropolitana             
de Belo Horizonte, o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais            
(FEPEMG), a linha de EJA no Mestrado Profissional Educação e Docência (Promestre) e            
o núcleo de Educação de Jovens e Adultos: pesquisa e formação (NEJA/Fae/UFMG)            
realizam de março a abril de 2020 esse ciclo. Dia 4 de março de 2020, às 18h30min no                  
auditório Neidson Rodrigues : FAE/UFMG acontecerá o Conversando conosco: tema:          
“Educação Democrática: Liberdade de Ensinar e de Aprender”, palestrante Professor          
Fernado Penna da FAE/UFF. Dias 10 de março de 2020, às 18h30min, auditório do              
SENAC, rua Tupinambás, 1038 – BH e dia 11 de março de 2020, às 14h, auditório                
Neidson Rodrigues FAE/UFMG terão as palestras: tema “ O FUNDEB e o Direito à              
Educação, palestrante: coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à          
Educação, Daniel Cara; dia 14 de abril de 2020, está-se em pendência de local de               
realização e, em tempo, será divulgada a atualização da agenda. Às vinte e uma horas e               
vinte e cinco minutos (21h25min), a reunião foi encerrada. 
 
 

 
 
 
 


