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Educação infaJUi

EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 - Definir, em 2 (dois anos, os padrões de atendimento da educação infantil,
abrangendo OS aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamento, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão
escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de
qualidade.

1.1 - Limitara 15 (quinze) o número de alunos por turma e definir. cm 1 (uni) ano.
os padrões de atendimento da educação infantil, abrangendo os aspectos
relacionados à iníracstrutura física, ao mobiliário e equipamento. aos recursos
didáticos, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de
uma educação de qual idade. (Paracatu)

1.2 - Garantir. cm 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação infan-
til. abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao niobiliário e
equipamento. aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão
escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação dc
qualidade. (Governador Valadares)

1.3 - Definir. em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação
infantil, conforme estabelecido nos Parâmetros Básicos de lnfraestrutura
para Instituições de Educação Infantil, do MEC, abrangendo os aspectos
relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e equipamento, aos re-
cursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos
recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualida-
de. (Divinópolis, Juiz de Fora)

1.4 - Incluir, após o teimo "definir", a expressão "e irnplenientar". (Uberlândia)

2 - Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as metas a
serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos.

2.1 -- Estabelecer, cio 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelas crianças a cada ano, bem corno as metas a serem alcançadas



Educação Infantil

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação infantil,
abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamento, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão
escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de
qualidade

1.1 - Limitara 15 (quinze) o número de alunos por turniae definir, cm 1 (um) ano.
os padrões de atendimento da educação infantil, abrangendo os aspectos
relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e cquipamento, aos recursos
didáticos, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de
uma educação de qualidade. (Paracatu)

1.2 —Garantir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação infan-
til, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário 
equipamento, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão
escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de
qualidade. (Governador Valadares)

1.3 - Definir. em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação
infantil, conforme estabelecido nos Parâmetros Básicos de lníraestruiura
para Instituicões de Educação Infantil, do MEC, abrangendo os aspectos
relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e equipamento, aos re-
cursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos
recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualida-
de- (Divinópolis, Juiz de Fora)

1.4—Incluir, após o termo "definir", aexpressão "e implenientar' (Uberlândia)

2 - Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as metas a
serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos.

2.1 - Estabelecer. em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas nelas crianças a cada ano, bem como as metas a serem alcançadas



Educação Infantil

pelos educadores ao final de cada ano escolar, de modo a garantir o progresso
dos alunos. (Governador Valadares)

2.2 Substituir  expressão "ciii 2 (dois) anos" pela expressão "cm 1 (uni) 'alio".
(Paracatu)

2.3 - Estabelecer e monitorar, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências
a serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as
metas a serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar. de
modo a garantir o l)rogresso dos alunos, trabalhando clareza e nionutorando
habilidades e competências. ([)ivinópolis)

2.4 - Implementar. em 2 (dois) anos.cnformc a ' [)ircirizcs Curricularcs Nacio-
nais para a Educação Infantil. projeto que garanta aos alunos aprimoramento
das habilidades e competências desciáveis a cada ano de escolaridade. (Juiz
de Fora)

2.5 Estabelecer, em 2 (dois) anos. as metas a serem alcançadas pelos proles-
sores ao Inal de cada ano escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos.
(Consulta Pública n°33)

3— Regularizar, em 2 (dois) anos, os processos de autorização e funciona-
mento da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas.

3.1 - Regularizar. cmii 2 1 dois anos, u processos de autorização e funciona-
mento da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas.
verificando se o atendimento está de acordo com os padrões estabeleci-
dos. (Divinópolis)

3.2- Regularizar, no máximo em 2 (dois) anos, os processos de autorização e
funcionamento da educação infantil de todas as instituições públicas e priva-
das, observando os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação In-
fantil, bcmii como os Parâmetros Básicos de lnfraetrutura para Instituições de
Educação lo) anil 1. 1 juiz de Fora)

4—Criar sistema de prenhiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

4.1 - Suprimira ação o" 4. 1 Consulta Pública n° 159, l)ivinópotis, Governador
Valadares. Juiz de Fora, Uberlândia. \arginha)



pelos educadores ao final de cada ano escolar, de modo a garantir o progresso
dos alunos. (Governador Valadares)

2.2 - Substituir a expressão 'em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu)

2.3 — Estabelecere ntonitorar. em 2 (dois) anos, as habilidades  competências
a serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as
metas a serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar, de
modo a garantir o progresso dos alunos, trabalhando clareza e monitorando
habilidades e com petências. (Divinópolis)

2.4 —jjjplejentar. em 2 (dois) anos, conforme as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educacão Infantil, projeto que 2aranta aos alunos aprimoramento
das habilidades e competências desejáveis a cada ano de escolaridade. (Juiz
deFora)

2.5— Estabelecer, em 2 (dois) anos, as metas a serem alcançadas pelos profes-
sores ao final de cada ano escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos.
(Consulta Pública n°33)

3— Regularizar, em 2 (dois) anos, os processos de autorização e funciona-
mento da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas.

3.1 —Regularizar. em 2 (dois) anos, os processos de autorização e funciona-
mento da educação infantil de todas as instituições públicas e privadas,
verificando se o atendimento está de acordo com os padrões estabeleci-

. (I)ivinópolis)

3.2 - Regularizar, no máximo em 2 (dois) anos. os processos de autorização e
funcionamento da educação infantil de todas as instituições públicas e priva-
das, observando os Parãmetros Nacionais de Qualidade para a Educação In-
fantil. bem como os Parflmetros Básicos de lnfraestrutura para Instituições de
Educação Infantil. (Juiz de Fora)

4—Criar sistema de prerniação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

4.1 - Suprimir a ação n°4. (Consulta Pública n°159, I)ivinópolis, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Varginha)



t.ducaçãu Infwui/

4.2 -Criar, cm parceria com órgãos representantes dos profissionais da educa-
sistema de prerniação dos professores e das escolas, cio função dos resul-

tados alcançados na formação dos alunos, levando em conta o Krfil do alunado
de cada instituição e suas peculiaridades. (Paracatu)

5— Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos em todas
as instituições de ensino infantil públicas e privadas.

5.1 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos cm
todas as instituições de ensino infantil públicas e privadas e estabelecer
um programa para formação continuada, em serviço, para os prolissionais
de educação infantil, cm parceria com a União e os Municípios. fCoverna-
dor Valadares)

5.2 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (uni) ano".
(Paracatu)

5.3 - Assegurar que, no máximo em 2 (dois) anos, todas as instituições
públicas e privadas de educação infantil tçnharn formulado, com a partici-
pação dos trabalhadores em educação. seus projetos político-pedagógi-

(Juiz de Fora)

5.4 - Viabilizar recursos financeiros para a implantação de projetos pedagógi-
cos em todas as instituições de ensino infantil. (Uberlândia)

6—Ampliara oferta de vagas em curso Normal de nível médio para formação
de docentes para atuar na educação infantil.

6.1 - Suprimir a ação n" 6. (Consulta Pública n° 159)

6.2 - Incluir o termo "e superior" após a expressão "de nível médio". (Araçuaí.
[)ivinópolis. Montes Claros, Varginha)

6.3 - Garantir a formação dc qualidade, avaliar e ampliar a oferta de vagas em
curso Nojinal de nível médio para formação de docentes para atuar na educa-
ção infantil. (Governador Valadares)

6.4 -Ampliar a oferta de ' acas em curso Normal de nível midio para auxiliar dc
educaçào (O a 3 anos) e (te nível superior para docente da educação iritintiI (O
a 5 anos). (Paracatu)



Educação infanlil

4.2 - Criar, cai Darceria com órgãos representantes dos profissionais da educa-
ção de premiação dos professores e das escolas, ciii função dos iesu]-
tados alcançados na formação dos alunos, levando em conta o perfil do alunado
de cada instituição e suas peculiaridades. (Paracatu)

5— Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos em todas
as instituições de ensino infantil públicas e privadas.

5.1 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos em
todas as instituições de ensino infantil públicas e privadas e estabelecer
um programa para formação continuada, em serviço, para os profissionais
de educação infantil, em parceria com a União e os Municí pios. (Governa-
dor Valadares)

5.2 —Substituira expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu)

5.3 - Asse g urar q ue, no máximo em 2 (dois) anos, todas as instituições
públicas e privadas de educação infantil tenham formulado, com a partici-
pação dos trabalhadores em educacão, seus oroietos político-pedagóci-
cos. (juiz de Fora)

5.4 —Viabilizar recursos financeiros para a im plantação de projetos pedagógi-
cos em todas as instituições de ensino infantil. (Uberlândia)

6—Ampliara oferta de vagas em curso Normal de nível médio para formação
de docentes para atuar na educação infantil.

6.1 -Suprimir a ação n°6. (Consulta Pública n°159)

6.2 - Incluir o termo "e superior" após a expressão "de nível médio". (Araçuaí,
Divinópotis, Montes Claros, Varginha)

6.3 - Garantir a formação de qualidade, avaliar e ampliar a oferta de vagas em
curso Normal de nível médio para formação de docentes para atuar na educa-
ção infantil. (Governador Valadares)

6.4—Anipliara oferta de vagas em curso Normal de nível médio para auxiliar de
educação (O a 3 anos) e de nível superior oara docente da educação infantil (O
a  anos. (Paracatu)



Educação infantil	 -

6.5 —Ampliar a oferta de vagas em curso Normal de nível médio, garantindo que
OS docentes que atuam na educação infantil tenham no mínimo esse nível de
escolaridade. (juiz de Foral

6.6 —Ampliar a oferta de vagas em curso Normal de nível médio para formação
de docentes para atuar na educação infantil privada, estabelecendo o tempo de
2 (dois) anos para as instituições se adequarem  norma. (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS-AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Estabelecer, nas turmas de O a 3 anos, o limite de IS alunos, sendo 6
a 8 alunos por profissional (professor e professor auxiliar). (Montes
Claros)

2 - Estabelecer, nas turmas de educação infantil, o limite de 20 alunos e a
obrigatoriedade de um professor auxiliar por turma. (Montes Claros)

3 - Disponibi luar e garantir, nas escolas de educação infantil, o atendimento de
um prolcssor especializado 	educação física. (Mon(es Claros)

4 - Tornar ohrigattria a colaboração da escola na implantação da lei
sobre o teste da orelhinha, por meio de campanhas que busquem a
conscientiLaçat) dos pais e alunos, visando a saúde das crianças. (Go-
vernador Valadares)

5 - Assegurar que, no máximo eia 2 (dois) anos, todos os Municípios tenham
definido sua política para a educação infantil, com base nas direiri,es nacio-
nais. nas normas complementares estaduais e nas orientações dos referenclal\
curriculares nacionais. (,Juiz de Fora)

6 - Prover estrutura física e pe(lag6gica para o atendimento, nas instituições
de educação infantil, de pessoas com delicic'ncia ou mobilidade redu,ida. (Con-
sulta Pública n' 56)

7 - Universaliiar. em 3 (Ires) anos, e m articulação com a área de saúde, os
exames de acuidade visual e auditiva, para as crianças matriculadas nas insti-
tuições de educação infantil, como forma de prevenir problemas e garantir o
tratamento adequado aos que apresentarem deficiências. (Araçuaí)



6.5 —Ampliar a oferta de vagas em curso Normal de nível médio. garatuindo Que
os docentes Que atuam na educação infantil tenham no mínimo esse nível de
escolaridade. (Juiz de Fora)

6.6—Ampliara oferta de vagas cm curso Normal de nível médio para formação
dedocenles para atuar na educação infantil privada, estahelecendoo tempode
2 (dois) anos para as instituições se adequarem à norma. (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Estabelecer, nas turmas de O a 3 anos, o limite de 15 alunos, sendo 6
a 8 alunos por profissional (professor e professor auxiliar). (Montes
Claros)

2 - Estabelecer, nas turmas de educação infantil, o limite de 20 alunos e a
obrigatoriedade de uni professor auxiliar por turma. (Montes Claros)

3 —Disponibilizare garantir. nas escolas de educação infantil, o atendimentode
um professor especializado em educação física. (Montes Claros)

4 - Tornar obrigatória a colaboração da escola na implantação da lei
sobre o teste da orelhinha, por meio de campanhas que busquem a
conscienlização dos pais e alunos, visando à saúde das crianças. (Go-
vernador Valadares)

5—Assegurar que, no máximo em 2 (dois) anos, todos os Municípios tenham
definido sua política para a educação infantil, com base nas diretrizes nacio-
nais, nas normas complementares estaduais e nas orientações dos referenciais
curriculares nacionais. (Juiz de Fora)

6— Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento, nas instituições
de educação infantil, de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. (Con-
sulta Pública n°56)

7—Universalizar, cm 3 (três) anos. em articulação com a área de saúde, os
exames de acuidade visual e auditiva, para as crianças matriculadas nas insti-
tuições de educação infantil, como forma de prevenir problemas e garantir o
tratamento adequado aos que apresentarem deficiências. (Araçuaí)



Educação Iflf(lflfil

METAS

1 - Garantir, em 5 (cinco) anos, l(X)% (cem por cento) das escolas de educa-
ção infantil com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência.

1.1 - Garantir, em 2 (dois) anos. 100% (cem por cento) das escolas de educação
infantil com infraestrutura adequada às necessidades das crianças atendidas
nessa fase. (Araçuaí)

1.2 - Garantir, em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) das escolas de educação
infantil com infraestrutura física e humana adequada às necessidades das pes-
soas com deficiência. (Paracatu)

1.3 - Garantir, em 5 (cinco) anos, 100' (cem por cento) das escolas de educa-
ção infantil com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência. priorizando as escolas que já têm alunos
detcierites.(Divinópolis)

1.4 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "no máximo em 3 (três) anos": (Juiz de Fora)
- "em 2 (dois) anos". (GvernadorVa1adares, Uberlândia)

2— Implantar padrões básicos de atendimento cm 50% (cinquenta porcento)
das escolas de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por
cento), em lO (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

2.1 - Implantar padrões básico ,-de atendimento em 504 (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental, em 3 (três) anos, e em I00 (cem por
cento). cm 5 (cinco) anos, prioriiando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Paracatu)

2,2 - Estabelecer e implantar padrões básicos de atendimento. ciii locais espe-
cíficos, a alunos da educação infantil, em 5(Y• cinquenta por cento) das esco-
las de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por cento). em lO
(dez) anos, prioriando as áreas de maior vulnerabilidade social. (Divinópolis)

2.3 - Implantar padrões básicos de atendimento, de acordo com os Parãnietros
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e com os Parâmetros Básicos

'o



METAS

1 - Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cera cento) das escolas de educa-
ção infantil com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência.

1.1 - Garantir, em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) das escolas de educação
infantil com infraestrutura adequada às necessidades das,criancas atendidas
nessa fase. (Araçuaí)

1.2 - Garantir. em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) das escolas de educação
infantil com infracstrutura física e humana adequada às necessidades das pes-
soas com deficiência. (Paracatu)

1.3 - Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas de educa-
ção infantil com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência, p riorizando as escolas Que d têm alunos
deíicientes.(Divinópolis)

1.4 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "no máximo em 3 (três) anos"; (Juiz de Fora)
- 'em 2 (dois) anos". (Governador Valadares, Uberlândia)

2 —Implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento)
das escotas de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por
cento), em lO (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

2.1 - implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental, em 3 (três) anos. e em 100% (cem por
cento), em 5 (cinco) anos. priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Paracatu)

2.2 —Estabelecere implantar padrões básicos de atendimento. em locais esne-
cíficos, a alunos da educação infantil, em 50% (cinquenta por cento) das esco-
las de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por cento), em 10
(dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. Divinópolis)

2.3 - Implantar padrões básicos de atendimento, de acordo com os Parâmetros
Nacionais de Qualidade p ara a Educação Infantil e com os Parâmetros Básicos

10



de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil estabelecidos pelo
em 50Y (cinquenta por cento) das escolas de Ensino Fundamental.

(três) anos. e em 1 0{)7( (ceni por cento). cm 5 (cinco) anos, priorizando as áreas
de maior vulnerabilidade social. (Juiz de Fora)

3—Aumentara taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por cento), em
5 (cinco) anos, e para 50% (cinquenta por cento). em 10 (dez) anos, na faixa
etária de O a 3 anos.

3.1 —Auniemar a taxa (te atendimento escolar para 40% (quarenta por cento).
em 5 (cinco) anos. e para (cinquenta por cento). em lO (dez) anos, na faixa
etária de  a 3 anos. (Montes Claros)

3.2 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 40 17e (quarenta por cento).
cm 5 (cinco) anos, e para 80% (oitenta por cento). em ]0 (dez) anos, na faixa
etária de O a 3 anos. (Araçuaí)

3.3 - Aumentar a taxa (te atendimento escolar para 50% (cinquenta por cento).
em 5 (cinco) anos. e para l(X)3 (cem por cento), em 10 (dez) anos, na faixa etária
de O a 3 anos. (Juiz de Fora)

3.4 —Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100% (cem por cento). cm 5
(cinco) anos. na faixa etária de O a 3 anos, (Consulta Pública n° 160)

4—Aumentara taxa de atendimento escolar para 70% (setenta por cento). em
5 (cinco) anos, e para 98% (noventa e oito cento). em 10 (dez) anos,
universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 4 a 5 anos.

4.1 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100% (cem por cento). em 5
(cinco) anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 4 a 5
anos. (Consulta Pública n° 160)

5—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e  anos. em 10
(dez) anos. priorizando os que se encontram em condição de maior
vulnerabilidade social.

5.1 - Ampliar progrcssivanlcnte a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 407, (quarenta por cento) dos alunos (te 4 e 5 anos. em 10
(dez) anos, priorizando os que se encontram em condição de maior
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de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil estabelecidos pelo
MEC. em 50% (cinquenta por cento) das escolas de Ensino Fundamental, eni3
(três) anos, e em 100% (cem porcento), em 5 (cinco) anos, priorizando as áreas
de maior vulnerabilidade social. (Juiz dc Fora)

3—Aumentara taxa de atendimento escolar para 30% (trinta por cento), em
5 (cinco) anos, e para 50% (cinquenta por cento), em 10 (dez) anos, na faixa
etária de O a 3 anos.

3.1 -Aumentar a taxa de atendimento escolar para 40% (quarenta por cento).
em 5 (cinco) anos, e para . (cinquenta por cento), em lO (dez) anos, na faixa
etária de 0 a 3 anos. (Montes Claros)

3.2 —Aumentar a taxa de atendimento escolar para 40% ((luarenta por cento),
em 5 (cinco) anos, e para 80% (oitenta por cento), em lO (dez) anos, na faixa
etária de O a 3 anos. (Araçuaí)

3.3 —Aumentar a taxa de atendimento escolar para 50% (cin q uenta por cento),
em 5 (cinco) anos, e para 100% (cem por cento), em lO (dez) anos, na faixa etária
de O a 3 anos. (Juiz de Fora)

3.4 —Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100% (cem porcento), em 5
(cinco) anos, na faixa etária de O a 3 anos, (Consulta Pública n°160)

4—Aumentar a taxa de atendimento escolar para 70% (setenta por cento), em
5 (cinco) anos, e para 98% (noventa e oito cento), em 10 (dez) anos,
universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 4 a  anos.

4.1 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 100% (cem por cento), em 5
(cinco) anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 4 a 
anos. (Consulta Pública n°160)

5—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e  anos, em 10
(dez) anos, priorizando os que se encontram em condição de maior
vulnerabilidade social.

5.1 -Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em 10
(dez) anos. priorizando os que se encontram em condição de maior
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Educação Infanlil

vulnerabilidade social, com adequacão das escolas para definir ohietios. aten-
der de forma satisfatória os alunos e dar-lhes apoio permanente cm tudo o
período, com Qualidade. (Araçuaí)

5.2 - Ampliar o espaço iïsico, pessoal e da jornada escolar diária, visando à
oferta de tempo integral para 40 17t (quarenta por cento) dos alunos de Q5
anos. em 10 (dez) anos, priorizando os que se encontram em condiç ões de
maior vulnerabilidade social  que têm mães trabalhadoras. (Montes Claros)

5.3 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diíria, visando m oferta de
tempo integral para 6017< (sessenta por cento) dos alunosdc4e 5 anos, em 3(trés)
anos, e para 100% (cem por cento) desses alunos, em 10 (dei) anos, priorizando
os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. (Paracatu)

5.4 —Ampliar a jornada escolar diária, oferecendo ambientes educativos dite-
renciado.visando à oferta de tempo integral para 40 17t (quarenta por cento)
dos alunos de 4 a 5 anos, em 5 (cinco) anos, priorizando os que se encontram
em condição de maior vulnerabilidade social. (Governador Valadares)

5.5 Substituir a expressão "em lO (dez) anos" pela expressão "em 5 (cinco)
anos". (Divinópolis)

5.6 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos. ciii
(cinco) anos, e para 10W» (cem por cento) em 10 (dei) anos. prinriiando os que
se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. ijuiz de Fora)

5.7 - Ampliar progressivaniente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 1 W1 (cem por cento) dos alunos de 4 e 5 anos. em 5 (cinco)
anos, prioriiando os que se encontrara cm condição de maior vulnerabilidade
social. (Consulta Pública n' 160)

6— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

6.1 -. Suprimirii a uda ri0 6. ( Div inópolis)

6.2 -Garantir recursos orçameifiários e financeiros que ' iiihi 1 iiem a
implementacão das metas nos praios previstos. (Araçuaí, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Paracatu)
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vulnerabilidade social, com ade puacão das escolas para definir obietivos, aten-
der de forma satisfatória os alunos e dar-lhes apoio permanente cru todo o
período, com qualidade. (Araçuai9

5.2 - Ampliar o espaço físico, pessoal e da jornada escolar diária, visando à
oferta de tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de Qgj

em 40 (dez) anos, priorizando os que se encontram em condições de
maior vulnerabilidade social e Que têm mães trabalhadoras. (Montes Claros)

5.3 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 60% (sessenta por cento) dos alunos de 4 eS anos. cm 3 (três)
anos, e para 100% (cem por cento) desses alunos, em lO (dez) anos. priorizando
os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. (Paracatu)

5.4 —Ampliar ajornada escolar diária, oferecendo ambientes educativos dife-
renciados, visando à oferta de tempo integral para 40% (quarenta por cento)
dos alunos de 4 a  anos, em 5 (cinco) anos, priorizando os que se encontram
em condição de maior vulnerabilidade social. (Governador Valadares)

5.5 - Substituir a expressão "em lO (dez) anos" pela expressão "em 5 (cinco)
anos". (Divinópolis)

5.6 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos de 4 e 5 anos, em 5
(cinco) anos, e para 10017o (cem porcento) em lO (dez) anos, priorizando os que
se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. (Juiz de Fora)

5.7 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 100% (cem porcento) dos alunos de 4 e  anos, em 5 (cinco)
gIIQ, priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade
social. (Consulta Pública n°160)

6—Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando foro caso.

6.1 -Suprimira  meta n°6. (Divinópolis)

6.2 -Garantir recursos orcamentários e financeiros q ue viabilizem a
implementação das metas nos prazos previstos. (Araçuaí, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Paracatu)
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Educação Infantil

PROPOSTAS NOVAS - META S

- Criar berçários pala crianças de O a 3 anos, com profissionais competentes,
que ohreçam atividades coerentes com a faixa etária. (Montes Claros)

2 - Implementar o herçái'io, oferecendo plenas condições de eletivo trabalho
de cuidar das crianças e educá-las, priorizando as que se encontram em condi-
ções de maior vulnerabilidade social. (Montes Claros)

3 - Estabelecer o tempo integral para a faixa etária de 2 a 3 anos, priorizando as
crianças que se encontram em condições de maior risco social. (Montes Claros)

4 Oferecer aos alunos com deficiência serviços de profissionais especializados
que atuem diretamente nas unidades escolares, abrangendo orientações aos
profissionais de ensino e acompanhamento específico rio âmbito familiar para
os portadores de problemas mentais. (Montes Claros)

5 - Estabelecer, nas salas de alfabetização. o limite de 2() alunos, e de apenas
uni aluno portador de necessidade especial. (Montes Claros)

6—Limitara  lO (de/.) o número de crianças com necessidades especiais (físicas
OU psíquicas) atendidas em turmas que contem com auxiliares. (Montes (laros)

7—Estabelecer. cmii Imi-cerit com a 1 nião e os Municípios, buscando a colabo-
ração de universidades e institutos superiores de educação. programa de for-
mação para OS profissionais da educação infantil que cumpra as seguintes
metas:
a) em 5 (cinco) anos. formação apropriada em nível superior para todos os
dirigentes de instituições de educação infantil:
bt em 4 (quatro) anos. habilitação específica cm nível niédioe, em 5 (cinco) anos,
farniação específica em nívelsuperi(ir, para todos os professores. (Juiz de Fora)

8 - Admitir. na educação infantil, a partir da vigência deste plano. somente
profissionais que possuam litulação mínima cm nível médio. modalidade Nor-
mal, dando-se preferência à admissão de profissionais graduados cm curso
específico de nível superior. (Juiz de Fora)

9 - histituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde
e assistência social, na manutençào, expansão. administração, controle e ava-
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PROPOSTAS NOVAS - METAS

1 —Criar berçários pai acrianças de  a 3 anos, com profissionais competentes,
que olèreçam atividades coerentes com a faixa etária. (Montes Claros)

2— Implementar o berçário. oferecendo plenas condições de efetivo trabalho
de cuidar das crianças e educá-las, priorizando as que se encontram em condi-
ções de maior vulnerabilidade social. (Montes Claros)

3 - Estabelecer o tempo integra! para a faixa etária de 2 a 3 anos, priorizando as
crianças que se enconuani em condições de maior risco social. (Montes Claros)

4 —Oferecer aos alunos com deficiência serviçosde profissionais especializados
que atuem diretamente nas unidades escolares, abrangendo orientações aos
profissionais de ensino e acompanhamento específico no âmbito familiar para
os portadores de problemas mentais. (Montes Claros)

5—Estabelecer, nas salas de alfabetização, o limite de 20 alunos, e de apenas
um aluno portador de necessidade especial. (Montes Claros)

6— Limitara lO (dez) o número de crianças com necessidades especiais (físicas
ou psíquicas) atendidas em turmas que contem com auxiliares, (Montes Claros)

7 - Estabelecer, em parceria com a União e os Municípios, buscando a colabo-
ração de universidades e institutos superiores de educação, programa de for-
mação para os profissionais da educação infantil que cumpra as seguintes
metas:
a) em 5 (cinco) anos, formação apropriada em nível superior para todos os
dirigentes de instituições de educação infantil;

b) em 4 (quatro) anos, habilitação específica em nível médioe, em 5 (cinco) anos,
formação específica em nível superior, para todos os professores. (Juiz de Fora)

8 - Admitir, na educação infantil, a partir da vigência deste plano, somente
profissionais que possuam litulação mínima em nível médio. modalidade Nor-
mal, dando-se preferência à admissão de profissionais graduados cm curso
específico de nível superior. (Juiz de Fora)

9—Instituir mecanismos de colaboração entre os setores da educação, saúde
e assistência social, na manutenção, expansão, administração, controle e ava-
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Educação Infantil	 -

li ação das instituições de atendimento às crianças de Da 3 anos deidade. (juiz
de Fora)

10— Estabelecer até o final da década. em todos os Municípios, com a colabo-
ração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social,
programas de orienação e apoio aos pais com filhos de O a 3 anos, oferecendo
a assistência necessária. (Juiz de Fora)

14



liaçândas instituições de atendimento às crianças de 0  3 anos deidade. (Juiz
de Fora)

10— Estabelecer até o íinal da década, cru todos os Municípios, com a colabo-
ração dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social,
programas de orientação e apoio aos pais com filhos de 0 a 3 anos, oferecendo
a assistência necessária. (Juiz de Fora)
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i:r.çj,,o Fundarnc,jeo!

ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 - Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino fundamen-
tal, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao niobiliá-
rio e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, .N
gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de unia educa-
ção de qualidade.

.1 - l.iniitara 20, 25 e 35 o número de alunos por turma para o 1", 2°c 3° ciclos,
respecli amente. e definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do
ensino fundamental. abrangendo os aspectos relacionados à iníraestrutura
lïsica, ai) mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, à gestão escolar e
aos recursos liunianos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.
(Araçuaí)

1.2 - Substituir o tenuo "Delinir" pelo termo "Garantir". (Governador Valadares)

1 .3 - Substituir a expressão 'em 2 (dois) anos" pela expressão ''cm 1 (um) ano
(Paracatu)

1.4 - Substituir a expressão "ao número de alunos por turma" pela expressão
"a 25 (\ inte e cinco) alunos por turma, do 6" ao 9" ano". (Montes Claros)

1.5 - Detnir, e implementar em 1 (um) ano, os padrões básicos de atendimen-
to do ensino fundamental, abrangendo os aspectos relacionados à
inl'raestrutura básica e Física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos
didáticos, ao número de alunos por turma. à gestão escolar e aos recursos
humanos, à melhoria do processo de designação e à disponihihzacão de
prolissionais habilitados. indispcnsií eis ii oferta de unia educação de quali-
dade, que possam atender plenamente às necessidades pedagógicas e
especitïcidades dos alunos. (Juiz de Fora)

1,6 - Incluir, após o termo "definir '' , a expressão "e implementar''.
(Uherlãndia)

2 - Estabelecer, cm 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as metas a
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Ensino Fr,,:dn,nn,to!

AÇÕESESTRI4TÉGICAS

1—Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino fundamen-
tal, abrangendo os aspectos relacionados à infracstrutura física, ao mobiliá-
rio e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à
gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educa-
ção de qualidade-

1.1 —Li til itara2t), 25 e 350 número de alunos por turma para o 1°, 2°c 3° ciclos,
respectivamente, e deflnir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do
ensino fundamental. abrangendo os aspectos relacionados à inf'raestrutura
física, aomohiliárioeequipamentos, aos recursos didáticos, àgestão escolare
aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.
(A raçuaO

1.2 - Substituiro termo "Definir' pelo termo "Garantir". (Governador Valadares)

1.3—Suhstituiraexpressão "cm 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano',
(Paracatu)

1.4 - Substituir a expressão "ao número de alunos por turma" pela expressão
"a 25 (vinte e cinco) alunos por turma, do 6° ao 9° ano". (Montes Claros)

1.5 —Definir, e implementarem 1 (um) ano, os padrões básicos de atendimen-
to do ensino fundamental, abrangendo os aspectos relacionados à
infraeslrutura básica e física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos
didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos
humanos, à melhoria do processo de designação e à dis ponibilização de
profissionais habilitados, indispensáveis à oferta de uma educação de quali-
dade, que possam atender plenamente às necessidades pedap óQicas e
especificidades dos alunos. (Juiz de Fora)

1.6 - Incluir, após o termo "definir", a expressão "e implementar".
(Uberlândia)

2 - Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as metas a
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Ensino Fundamental

serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos.

2.1 - Substituir a expressão "pelos professores" pela expressão "pelos educa-
dores". (Governador Valadares)

2.2 - Substituira exIreão "e iii 2 i . dui' anos pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu)

2.3 - Discutir e elaboras ou atualiiar. em 2 )dois) anos, em parceria com educado-
res e instituições públicas de ensino superior, projetos que Krinitam potencializar
e desenvolver as habilidades e comtências dos alunos. (Juiz de Fora)

3— Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

3.1 - Suprimir a ação estrataca n0 3. (Consulta Pública n° 161, Divinópolis,
Governador Valadares, Uberlândia, Varginha

3.2 - Criar. em parceria com órgãos representativos dos profissionais da educa-
Z sistema de premiação dos professores e das escolas, em função dos resul-
Lados alcançados na fonuação dos alunos, que leve em conta o perfil do alunaLio
de cada instituição e suas peculiaridades. (Paracatu)

3.3 - Criar sistema de premiação dos professores e das escolas ciii função de
resultados alcançados ria formação de alunos, que leve em consideração as
escificidades das turmas e o crescimento pcdaóico do aluno. (Juiz de Fora)

3.4 - Substituir a expressão "sistema de prenhiação" pela expressão "sistema
de incentivo". (Consulta Pública n°46)

4—Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos de todas as
instituições de ensino fundamental públicas e privadas.

4.1 Substitui ra expressão "em 2 (dois) anos' pela expressão"eni 1 (uni) ano".
(Paracatu)

4.2 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos. em parceria com os trabalhadores
em educação e a comunidade escolar. os projetos pedaeõicos de todas as
instituições que atuam nessa área. (Juiz de Fora)
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Ensino Fundamentol

serem alcançadas pelos professores ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos.

2.1 - Substituir aexpressào "pelos professores" pela expressão "pelos educa-
dores". (Governador Valadares)

2.2 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu)

2,3 — Discutire elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, em narceriacom educado-
res e instituiçs públicas de ensino su perior, projetos que pemiitam potencializar
e desenvolver as habilidades e competências dos alunos. (Juiz de Fora)

3—Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

3.1 - Suprimir a ação estratégica n°3. (Consulta Pública n° 161, Divinópolis,
Governador Valadares, Uberlândia, Varginha)

3.2 - Criar, em parceria com órgãos representativos dos orofissionais da educa-
ção, sistema de premiaçãodos professores e das escolas, em função dos resul-
tados alcançados na formação dos alunos, q ue leve em conta o perfil do alunado
de cada instituição e suas peculiaridades, (Paracatu)

3.3 - Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função de
resultados alcançados na formação de alunos, que leve em consideração as
especificidades das turmas e o crescimento pedatógjco do aluno. (juiz de Fora)

3.4 - Substituir a expressão "sistema de premiação" pela expressão "sistema
de incentivo". (Consulta Pública n°46)

4—Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos pedagógicos de todas as
instituições de ensino fundamental públicas e privadas.

4.1 - Substituir a expressão 'em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu)

4.2 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, em parceria com os trabalhadores
em educação e a comunidade escolar, os projetos pedagógicos de todas as
instituições que atuam nessa área. (juiz de Fora)
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i.2,is jnj Fundaininiai

4.3 - Viabilizar recursos financeiros para a implantação de projetos pedagógi-
cos em todas as instituições (te ensino íundamental (Uberlândia)

5—Estruturar plano de segurança para as escolas públicas em articulação
com os órgãos e instituições que aluam nessa área e com a colaboração da
comunidade escolar.

5.1 - Estruturar plano de segurança para as escolas públicas. cai articulação com os
órgãos e instituições que atuam nessa área e com a colaboração da comunidade esco-
lar, e contratar profissionais para garantir a segurança no ambiente escolar. (Araçuaí)

5.2 - Incluir, após o termo "Estruturar", a expressão "cai 2 (dois) anos". (Gover-
nadorValadares)

5.3 - Estruturar e implantar, em 1 (uni) ano, plano de segurança para as escolas
públicas em articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa área e
com a participação da comunidade escolar. (Paracatu)

5.4 Substituir a expressão "pala US escolas públicas" pela expressão "para
todas as escolas públicas". (Divinópolis)

6— Universalizar, em articulação com a área de saúde, em 3 (três) anos, os
exames de acuidade visual e auditiva, para as crianças matriculadas nas esco-
las de ensino fundamental, como forma de prevenir problemas e garantir o
tratamento adequado aos que apresentarem deficiências.

6.1 - Universalizar, em articulação com a área de saúde, em 2 (dois) anos, os
exames psicológicos, fonoaudiológicos e de acuidade visual e auditiva, para
as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil e fundamental, como
forma (te prevenir problemas e garantir o tratamento adequado aos que apre-
sentarem deficiências. (Araçuaí, Montes Claros)

6.2 Universalizar. em articulação com área de saúde. em 3 (três) anos. os
exames de acuidade visual e auditiva, atendimento psicológico e
1'onoaudit)l(') ,—, ico para as crianças matriculadas nas escolas de educação infan-
til e fundamental. como forma de prevenir problemas e garantir tratamento
adequado aos que apresentarem (leliciéneia. (Divinópolis)

6.3 - Universali,ar. em articulação com a área de saúde, em l (um) ano, os
exames psicológicos e de acuidade visual e auditiva, para as crianças matricu-
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4.3 - Viabilizar recursos financeiros para a implantação de projetos pedagógi-
cosem todas as instituições de ensino fundamental. (Uberlândia)

5—Estruturar plano de segurança para as escolas públicas em articulação
com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com a colaboração da
comunidade escolar.

5.1 - Esiniturar plano de segurança para as escolas públicas, em articulação com os
órgãos e instituições que atuam nessa área e com acolaboração da comunidade esco-
lar, e contratar profissionais para garantira segurança no ambiente escolar. (Araçuaí)

5.2 - Incluir, após o termo 'Estruturar", a expressão "em 2 (dois) anos". (Gover-
nador Valadares)

5.3 - Estruturar e implantar, em 1 (uni) ano, plano de segurança para as escolas
públicas em articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa área e
com a participação da comunidade escolar. (Paracatu)

5.4 - Substituir a expressão "para as escolas públicas" pela expressão "para
todas as escolas públicas'. (Divinópolis)

6—Universalizar, em articulação com a área de saúde, em 3 (três) anos, os
exames de acuidade visual e auditiva, para as crianças matriculadas nas esco-
las de ensino fundamental, como forma de prevenir problemas e garantir o
tratamento adequado aos que apresentarem deficiências.

6.1 - Universalizar, em articulação com a árcade saúde, em 2 (dois) anos. os
exames psicológicos, fonoaudiolóeicos e de acuidade visual e auditiva, para
as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil e fundamental, como
forma de prevenir problemas c garantir o tratamento adequado aos que apre-
sentarem deficiências. (Araçuaí, Montes Claros)

6.2 - Universalizar. em articulação com área de saúde. em 3 (três) anos, os
exames de acuidade visual e auditiva, atendimento psicológico e
lonoaudiologico para as crianças matriculadas nas escolas de educação infan-
til e fundamental, como forma de prevenir problemas e garantir tratamento
adequado aos que apresentarem deficiências. (Divinópolis)

6.3 - Universalizar, ciii articulação com a área de saúde, em 1 (uni) ano, os
exames psicoló gicos e de acuidade visual e auditiva, para as crianças matricu-
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ladas nas escolas de educação infantil e fundamental, Como íormade prevenir
problemas e garantir o tratamento adequado aos que apresentarem deflciênci-
as. (Governador Valadats)

6.4 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressão:
- "em 1 (um) ano": (Paracatu)
- "em 2 (dois) anos". (Varginha)

6.5 - Universalizar, em articulação com a área de saúde, no máximo em 2 (dois)
anos, os exames de acuidade visual e auditiva e outros atendimentos e proce-
dimentos para as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil e
fundamental, como forma de prevenir problemas e garantir o tratamento ade-
quado aos que apresentarem deficiências (Juiz de Fora)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Adequar e aumentar, em 2 (dois) anos, a trota de transporte escolar para
atender, com padrões de segurança e qualidade, à demanda de alunos. (Mon-
tes Claros)

2 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino fundamental.
(Consulta Pública n°57)

METAS

- Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas de ensino
fundamental com infraestrutura rica adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência.

1.1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Araçuaí. Governador 'a1adares. Juiz de Fora, Uberlândia)
• "em 3 (três) anos". (Varginha)

1.21 - Garantir, em 2 (dois) anos, 1 Ú. (cem por cento das escolas de CnSinO
fundamental com infracsLrutura Física e recursos humanos adequados ao aten-
dmento das pessoas com deficiência. (Paracatu
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ladas nas escolas de educação infantil e fundamental, como forma de prevenir
problemas e garantir o tratamento adequado aos que apresentarem deficiênci-
as. (Governador Valadares)

6.4 - Substituir a expressão" em 3 (três) anos" pela expressão:
- "em 1 (um) ano"; (Paracatu)
- 'em 2 (dois) anos". (Varginha)

6.5 - Universalizar. em articulação com a árcade saúde, no máximo em 2 (dois)
anos, os exames de acuidade visual e auditiva e outros atendimentos e proce-
dimentos para as crianças matriculadas nas escolas de educação infantil e
fundamental, corno forma de prevenir problemas e garantir o tratamento ade-
quado aos que apresentarem deficiências (Juiz de Fora)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Adequar e aumentar. em 2 (dois) anos, a frota de transporte escolar para
atender, com padrões de segurança e qualidade, à demanda de alunos. (Mon-
tes Claros)

2 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino fundamental.
(Consulta Pública n°57)

METAS

.1 - Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas de ensino
fundamental com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência.

1.1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Araçuaí, GovernadorVaiadares, Juiz de Fora, Uberlândia)
- "em 3 (três) anos". (Varginha)

.2—Garantir. em 2 (dois) anos, 00% (cem porcento) das escolas de ensino
fundamental com infraestrutura física e recursos humanos adequados ao aten-
dimenro das pessoas com deficiência. (Paracatu)
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2—Implantar o ensino fundamental de nove anos, com matrícula aos seis anos
deidade, em todas as escolas públicas e privadas, até 2010.

2.1 -Implantar o ensino lundamental de nove anos, com matrícula. rio início dii
ano letivo, aos seis anos de idade completos, em todas as escolas públicas e
privadas. até 2010. (Governador Valadares)

3—Implantar padrões básicos de atendimento em 5() (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental, cm 5 (cinco) anos, e em 100 (cem por
cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

II - Implantar padrões básicos de atendimento em 60 (sessenta por cento)
das escolas de ensino fundamental. em 2 (dois) anos, cem l(XY (cem por cento).
em 5 (cinco) anos. prioniando as áreas de maior vulnerabilidade social. (Paracatu)

3,2 - Implantar padrões básicos de atendimento em SO7e (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental. em 3 (três) anos, e em 1003 (cem por
cento), em 5 (cinco) anos, priori/ando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora)

4—Elevara taxa de atendimento escolar para 98 (noventa e oito por cento),
em 3 (três) anos, consolidando a universalização do acesso à escola pública na
faixa etária de 6 a 14 anos.

4.1 - Substituir a expressão "98 1>) (noven(a e oito por cento)" pela expressão
"1 (XY4 (cem por cento)". (Governador Valadares)

4.2 - Substituir a expressão "cio 3 (três) anos" pela expressão "cm 2 (dois)
anos". (Juiz de Fora)

5—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 30 (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamen-
tal, em 5 (cinco) anos.,e para 60C/ (oitenta por cento), em li) (dez) anos,
priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

5. 1 - Ampliar prugressi\ amenle a ornada escolar diária, visando à oferta de
Icilipo integral para 401/< (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamen-
tal. em 5 (cinco) anos, e parn 501/( (oitenta por cento), em O (dez) anos.
prioritando os que se encontram em condição de maior' ulnerahi]idade social.
(Araçuaí. Montes Claros)

19



Ensino Fundamenta!

2— Implantar o ensino fundamental de nove anos, com matrícula aos seis anos
de idade, em todas as escolas públicas e privadas, até 2010.

2.1 - Iniplantaro ensino Fundamental de nove anos, com matrícula, no início do
ano letivo, aos seis anos de idade completos, em todas as escolas públicas e
privadas, até 2010. (Governador Valadares)

3—Implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por
cento), em 10 (dez) anos, priorizándo as áreas de maior vulnerabilidade social.

3.1 - Implantar padrões básicos de atendimento em 60% (sessenta por cento)
das escolas de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, cem 100% (cem por cento),
em 5 (cinco) anos, priorizando as áreas demaior vulnerabilidade social. (Paracatu)

3.2 —implantar padrões básicos de atendimento em 50% (cinquenta por cento)
das escolas de ensino fundamental. em 3 ((rês) anos, e em 100% (cem por
cento). em 5 (cinco) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora)

4—Elevara taxa de atendimento escolar para 98% (noventa e oito por cento),
em 3 (três) anos, consolidando a universalização do acesso à escola pública na
faixa etária de 6 a 14 anos.

4.1 - Substituir a expressão "98% (noventa e oito por cento)" pela expressão
"](X)% (cem porcento)". (GovernadorValadares)

4.2 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". Juiz de Fora)

5—Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 30% (quarenta por cento) dos alunos do ensino fundamen-
tal, em 5 (cinco) anos, e para 60% (oitenta por cento), em 10 (dez) anos,
priorizandoos que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

5.1 - Ampliar progressivanlente ajornada escolar diária, visando à oíeria de
tempo integral para 40% (quarenta porcento) dos alunos do ensino fundamen-
tal. em 5 (cinco) anos, e para 80% (oitenta por cento), cm lO (dez) anos,
priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social,
(Araçuaí, Montes Claros)
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5.2 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária. ' isando à oferta de
tempo integral para 60 17( (sessenta por cento) dos alunos do ensino funda-
mental. em 3 (três) anos, e para 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos,
priorizando os que se encontram cm condição de maior vulnerabilidade
social. (Paracatu)

5.3 —Ampliar, e estruturar com qualidade. progressivamente a jornada escolar diária.
visando à oferta de tempo integral para 30'/e (trinta por cento) dos alunos do ensino
fundamental, era 5 anos, e para 60% (sessenta porcento). em 10 anos, priorizandoos
que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. (Divinópolis)

5.4 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40 (quarenta por cento) dos alunos do ensino funda-
mental, em 3 (três) anos, e para 80% (oitenta por cento), em 5 (cinco) anos.
priorizando os que se encontram em maior condição de vulnerabilidade soci-
al. (Juiz de Fora)

5.5 — Alterar a expressão "60% (oitenta por cento)" para a expressão "40
(quarenta por cento)- . (Varginha)

5.6 - Ampliar progressivamenle a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 1 00 (cem por cento) dos alunos do ensino fundamental.
em 4(guatro) anos, sendo 25% (vinte e cinco por cento) de ampliação da oferta
em cada ano. (Consulta Pública n° 129)

6—Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internet em 100%
(cem por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois)
anos, e nas escolas municipais, em 6 (seis) anos.

6.1 —Instalar laboratórios de informática e coneeiá-los à internei em 100% (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 1 (um) ano, e nas
escolas municipais. em 3 (três) anos, e capacitar professores e alunos. em 1
(um) ano, para utilização dos computadores e de SeUS programas. (Araçuaí)

6.2 - Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internet em 100 11r (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental. em 1 (um) ano, e nas
escolas municipais. era 3 (três) anos. (Montes Claros)

6.3 - Instalar laboratórios de informática e eonectá-los à interne[ cio 100% (cem
por cento) das escolas estaduais dce ensino fundamental. em 2 (dois) anos, e nas
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5.2—Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 60% (sessenta por cento) dos alunos do ensino funda-
mental. em 3 (três) anos, e para 100% (cem por cento). em 5 (cinco) anos.
priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade
social. (Paracatu)

—Ampliar. e estruturar com qualidade, progressivamente ajorn-ada escolar diária.
visando à oferta de tempo integral para 30% (trinta por cento) dos alunos do ensino
fundamental. em 5 anos, e para 60% (sessenta oor cento), em 10 anos, priorizando os
que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. Divinópolis)

5,4 —Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 40% (quarenta por cento) dos alunos do ensino funda-
mental, em 3 (três) anos, e para 80% (oitenta por cento), em 5 (cinco) anos,
priorizando os que se encontram em maior condição de vulnerabilidade soci-
al. (Juiz de Fora)

5.5 - Alterar a expressão "60% (oitenta por cento)" para a expressão "40%
(quarenta por cento)". (Varginha)

5.6 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos do ensino fundamental,
em 4 (quatro) anos, sendo 25% (vinte e cinco por cento) de ampliação da oferta
em cada ano. (Consulta Pública n° 129)

6— Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internet em 100%
(cem por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois)
anos, e nas escolas municipais, em 6 (seis) anos.

6.1 - Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internet cru 00% (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental. em 1 (uru) ano, e nas
escolas municipais, em 3 (três) anos, e capacitar professores e alunos. em 
(um) ano, para utilização dos com putadores e de seus programas. (Araçuaí)

6.2 —Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internetem 100% (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 1 (uni) ano, e nas
escolas municipais. em 3 (três) anos. (Montes Claros)

6.3 - Instalar laboratórios de informática e conectá-los à internei cm 100% (cem
por cento) das escolas estaduais de ensino fundamental. em 2 (dois) anos, e rias
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escolas municipais. cm 3 (três) anos. capacitar professores e alunos e estabelecer
parcerias para garantia de recursos humanos, niariulcnçáo dos euuipamentos e
adequação de seu número ao de alunos. (Governador Valadares)

6,4 - Instalar laboratórios de informática, com professores especialiLado.e
conectá-los à internei em 1 ()(Y• (cem por cento) das escolas estaduais e muni-
çjpiis de ensino fundamental. em 2 (dois) anos. (Paracatu, Varginha)

6.5 - Instalar laboratórios de inlonuática, conectá-los à internet. disponihiliíar
prolessores capacitados e recursos para iníraestrutura. suporte técnico e iria-
nutenção dos equipamentos, cm lOO/ (cem por cento) das escolas estaduais
de ensino ítindamental. em 2 (dois) anos, e nas escolas municipais. em 6 (seis)
anos. (Div iiiópolis. Juiz de Fora)

7—Garantir, em cada Município mineiro, pelo menos urna escola com quadra
esportiva coberta, em 4 (quatro) anos, e 40% (quarenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta, em 10 anos.

7.1 - Garantir. em cada Município mi nL'iro. pelo menos uma escola corri quadra
esportiva coberta. ciii 4 (quatro) anos, e 50 1'/( (cinquenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta. em 5 (cinco) anos. (Araçuaí)

7.2 - Substituir a expressão "uma escola" pela cXprcSSáO "3 (três) escolas".
(Montes Claros)

7.3 - Garantir, eni cada Município mineiro. 1 (X)7r (cem por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta. em 4 (quatro) anos, . (Governador
Valadares)

7.4 Garantir, em cada Município mineiro, pelo menos uma escola com quadra
esportiva coberta. cm 2 (dois) anos, 404 (quarenta por cento) das escolas
públicas com quadra esporti\ a coberta. cm 5 (cinco) anos, e l(X)% (cem por
cento), em lO (dei.) anos. (Paracatu)

7,5 - Garantir 5O (cinquenta por cento) das escolas públicas com quadra esportiva
coberta. em 3 ((fls) no.e 1 (XY4 Icem porcento) em 5 (cinco) anos. com as condições
necessárias para a prática de ati idades esponivas e culturais. (Juiz de Fora)

7.6— Garantir, em 5 (cinco) anos, quadra esportiva coberta cm todas as escolas
públicas. (Varginha)
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escolas municipais, em 3 (três) anos. ca pacitar professos e alunos cestabelecer
parcerias para garantia de recursos humanos, manutenção dos eclul pamentos e
adeuação de seu número ao de alunos. (Governador Valadares)

6.4 - instalar laboratórios de informática, com professores especializados, e
conectá-los à internei em 100% (cem por cento) das escolas estaduais e muni-
gIjis de ensino fundamental, em 2 (dois) anos. (Paracatu, Varginha)

6.5 —Instalar laboratónos de informática, conectá-los à internet. disponibilizar
professores capacitados e recursos para infraestrutura. suporte técnico e ma-
nutenção dos eq ui pamentos, em 100% (cem por cento) das escolas estaduais
de ensino fundamental, em 2 (dois) anos. e nas escolas municipais, em 6 (seis)
anos. (Divinópolis, juiz de Fora)

7—Garantir, em cada Município mineiro, pelo menos unia escola com quadra
esportiva coberta, em 4 (quatro) anos, e 40% (quarenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta, em 10 anos.

7.1 —Garantir, em cada Município mineiro, pelo menos unia escola com quadra
esportiva coberta. em 4 (quatro) anos, e 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta. em 5 (cinco) anos. (Araçuaí)

7.2 - Substituir a expressão 'uma escola pela expressão "3 (três) escolas".
(Montes Claros)

7.3 - Garantir, em cada Município mineiro, 100% (cem por cento) das escolas
públicas com quadra es portiva coberta. em 4 (quatro) anos. . (Governador
Valadares)

7.4 - Garantir, em cada Município mineiro, pelo menos unia escola com quadra
esportiva coberta, em 2 (dois) anos. 40% (quarenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta, em 5 (cinco) anos, e 100% (cem por
cento), em 10 (dez) anos. (Paracatu)

7.5 —Garantir 50% (cinquenta porcento) das escolas públicas com quadra esportiva
corta, em 3 (tit) anos, e] ()% (cem rcento) em 5 (cinco) anos. com ascondicões
necessárias para a prática de atividades esportivas e culturais, (Juiz de Fora)

7.6 - Garantir, em 5 (cinco) anos, q uadra esportiva coberta em todas as escolas
públicas. (Varginha)
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7.7 - Garantir que cada escola tenha. em 3 ([rês) anos, uma quadra policsporliva.
sendo SOVe (cinquenta por cento) delas cobertas em ( (seis) anos e l(X) Ic (cem
porcento) em lo (dez) anos. (Consulta Pública n° 155)

8- Garantir, em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino fundamental com
laboratório de ensino de ciências e biblioteca.

8.1 -Acrescentar, no final, a expressão: "atualitados e de acordo com a realida-
de local". (Araçuaí, Montes Claros)

8.2 -Garantir que. em 2 (dois) anos (Governador Valadares) /eni 3 (três) anos
(Varginha). todas as escolas de ensino fundamental tenham laboratório de
ensino de ciências e biblioteca com infraeslrutura adequada e protissionais
capacitados. (Governador Valadares, Varginha)

8.3 - Garantir que. em 2 dois anos, todas as escolas de ensino fundamental
tenham laboratório de ensino de ciências, com professores capacitados, e bi-
blioteca. (Paracatu)

- Garantir laboratório de ensino de ciências e biblioteca atualizada, com
profissionais especializados e espaços adequados, em 50% (cinqüenta por
cento) das escolas de ensino fundamental em 3 (três) anos, e. em 100V (cem
porcento), em 5 (cinco) anos. (Juiz de Fora)

9- Informatizar os serviços de administração de 190% (cem por cento) das
escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e das escolas
municipais em 5 (cinco) anos.

9.1 - Substituir a expressào "em 5 (cinco) anos" pela cxprcsão ''cm 3 lrês
anos". (Araçuaí, Montes Claros)

9.2 Informatizar os ser iços de adniinistraçào de l)Rfo (cem por edito) das
escolas estaduais c municipais de ensino fundamenta). cm 2 (dois) anos,
capacitar os funcionários da área administrativa. (Governador Valadares)

9.3 - ínfonriati,ar os serviços de administração de ) (X) (cem por cento) das
escolas estaduais e municipais de ensino fundamental. em 21 (dois)anos.  (Paracatu)

9.4 - Informatizar os serviços de administração de 100 1,,; (cem por cento)
das escolas estaduais de ensino fundamental. em 1 (um) ano, e das escolas
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7.7 —Garantir ciue cada escola tenha, em 3 (três) anos, uma quadra opliesporliva.
sendo 50% (cin q uenta nor cento) delas cobertas em 6 (seis) anos e 100% (cem
por cento) em ID (dez) anos. (Consulta Pública n° 155)

8—Garantir, em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino fundamental com
laboratório de ensino de ciências e biblioteca,

8.1 —Acrescentar, no fina], a expressão: 'atualizados e de acordo com a realida-
de local". (Araçuaí, Montes Claros)

8.2 Garantir que, era 2 (dois) anos (Governador Valadares) / em 3 (três) anos
(Varginha), todas as escolas de ensino fundamental tenham laboratório de
ensino de ciências e biblioteca com infraestrutura ade q uada e profissionais
capacitados, (Governador Valadares, Varginha)

8.3 - Garantir que, em 2 (dois) anos, todas as escolas de ensino fundamental
tenham laboratório de ensino de ciências, com professores caoacitados, e bi-
blioteca. (Paracatu)

8.4 - Garantir laboratório de ensino de ciências e biblioteca atualizada, com
profissionais especializados e espaços adequados. em 50% (cin qüenta por
cento) das escolas de ensino fundamental em 3 (três) anos, e. em 100% (cem
Porcento). em 5 (cinco) anos. (Juiz de Fora)

9— Informatizar os serviços de administração de 100% (cem por cento) das
escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e das escolas
municipais em 5 (cinco) anos.

9.1 — Substituira expressão "era 5 (cinco) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos". (Araçuaí, Montes Claros)

9.2 - Informatizar os serviços de administração de 100% (cem por cento) das
escolas estaduais e municipais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e
capacitar os funcionários da área administrativa. (Governador Valadares)

9.3 - ]nffirmatizar os serviços de administração de 100% (ceia 	cento) das
escolas estaduais e munici pais de ensino fundamental. em 2 (dois) anos. (Paracatu)

9.4 - Informatizar os serviços de administração de 100% (cem por cento)
das escolas estaduais de ensino fundamental. em 1 (uni) ano, e das escolas
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municipais em 3 (três) anos, e capacitar OS profissionais para o trabalho.
(Juiz de Fora)

9.5 - Acrescentar, no final. a expressão "e implementar o gerericlaflietito de
dados". (Varginha)

10— 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino fundamental par-
ticipando do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica
(Proeb), realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

10.1 - Acrescentar, no final, a expressão "até 2010". (Paracatu)

10.2 - 1 (X) I (cem por cento) das escolas públicas de ensino lun(lamenta] par-
ticipando de instrumentos de avaliação de ensino dos governos federal, esta-
dual e niunicioais. (Varginha)

PROPOSTAS NOVAS - METAS

- Flexibilizar a proposta de tuncionamento das Cesces, adaptando-a às ne-
cessidades dos Municípios próximos...azendo parcerias locais, quanto à dis-
ponibilidade de profissionais para aplicação das pro'as nos respectivos Mu-
nicípios. (Montes Claros)

2 - Garantir a formação continuada dos profissionais em educação dentro de
sua jornada de trabalho, objetivando melhorias no atendimento à comunidade
escolar. (;o%'eador Valadares)

3 - Garantir, nas escolas públicas, que a organização das turmas nos anos
iniciais do ensino fundamental não ultrapasse 20 (vinte) alunos, e nos anos
mais. 30 (trinta) alunos. (,Juiz de Fora)

4 - Garantir permanentemetlte, aos alunos portadores de necessidades especi-
ais, avaliação diagnóstica e atendimento por profissionais especializados na
área da saúde. (Juiz de Fora)
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municipais em 3 (três) anos, e capacitar os profissionais Para o trabalho.
(juiz de Fora)

9.5 - Acrescentar, no final, a expressão 'e implementar o gerenciarnento de
dados". (Varginha)

10-100% (cem porcento) das escotas públicas de ensino fundamental par-
ticipando do Programa de Avaliação da Rede .Pública de Educação Básica
(Procb), realizado pela Secretaria de Estado de Educação.

lO. 1 - Acrescentar, no final, a expressão "até 2010". (Paracatu)

10.2 - 00% (cem por cento) das escolas públicas de ensino fundamental par-
ticipando de instrumentos (te avaliação de ensino dos tz p vernos federal, esta-
dual e munici pais. (Varginha)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Flexibilizar a proposta de funcionamento das Cesecs, adaptando-a às ne-
cessidades dos Municípios próximos, fazendo parcerias locais, quanto à dis-
ponibilidade de profissionais para aplicação das provas nos respectivos Mu-
nicípios. (Montes Claros)

2—Garantira formação continuada dos profissionais em educação dentro de
suajornacla de trabalho, objetivando melhorias no atendimento à comunidade
escolar. (Governador Valadares)

3 - Garantir, nas escolas públicas, que a organização das turmas nos anos
iniciais do ensino fundamental não ultrapasse 20 (vinte) alunos, e nos anos
Finais. 30 (trinta) alunos. (juiz de Fora)

4—Garantir permanentemente, aos alunos portadores (te necessidades especi-
ais, avaliação diagnóstica e atendimento por profissionais especializados na
área da saúde. (Juiz de Fora)
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ENSINO MÉDIO
AÇÕES ESTRAJÉGIGAS

1— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino médio, abran-
gendo OS aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e equipa-
mentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar
e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

1.1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos "pela expressào:
- "em 1 (um)ano";(Araçuaí,Divinópolis, Paracatu)
- "em 6 (seis) meses". (Uberlândia)

1.21 - Definir, em 2 (dois) anos. OS padrões de atendimento do CflSiIl() titedio,
abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamentos, aos recursos didáticos cotnpatíeis com as realidades regio-
nais, incluindo
a) espaço. iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
h) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos
os edifícios escolares;
c) espaço para esporte e recreação:
d) espaço para biblioteca:
e) aclapração dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos com ne-
cessidades especiais;
) instalações para laboratórios de ciências;
g informática e equipamentos multimídia para o ensino:
h atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, incluindo niarerial biblio-
gráfico de apoio ao professor e ao aluno:
i) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;
J) telefone e reprodutor de texto:
1) estabelecimento do limite de 35 (trinta e cinco) alunos por turma tio ensino
médio. e adequação do padrão de espaço do aluno dentro da sala ao padrão
nacional. (Governador Valadares)

2 - Estabelecer, em 2 dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as meias a
serem alcançadas pelos professores, ao final de cada ano escolar. de modo a
garantir o progresso dos alunos.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino médio, abran-
gendo os aspectos relacionados à infraestrutuni física, ao mobiliário e equipa-
mentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar
e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de urna educação de qualidada

1.1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos "pela expressão:
- "em 1 (um) ano"; (Araçuaí, Divinópolis, Paracatu)
- "em 6 (seis) meses". (Uberlândia)

1,2— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento do ensino médio,
abrangendo os aspectos relacionados à iníraestrutura física, ao mobiliário e
equipamentos, aos recursos didáticos compatíveis com as realidades regio-
nais, incluindo:
a) espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
b) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em lodos
os edifícios escolares;
e) espaço para esporte e recreação;
d) espaço para biblioteca;
e) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos com ne-
cessidades especiais;
1) instalações para laboratórios de ciências;
g) infonn-ãtica e equipamentos multimfdia para o ensino;
h) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, incluindo material biblio-
gráfico de apoio ao professor e ao aluno;
i) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula;
) telefone e reprodutor de texto;

1) estabelecimento do limite de 35 (trinta e cinco) alunos por turma no ensino
médio, e adequação do padrão de espaço do aluno dentro da sala ao padrão
nacional. (Governador Validares)

2 - Estabelecer, em 2 (dois) anos, as habilidades e competências a serem
adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade, bem como as metas a
serem alcançadas pelos professores, ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos.
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2.1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (uni) ano".
(Araçuaí, Varginha)

2.2 - Estabelecer, mediante discussão com os segmentos sociais afins. em 2
(dois) anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos.
trabalhando os eixos educação, formação profissional e cidadã. e as metas a
serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar. de modo a garantir o
progresso do alunos. (Governador Valadares)

2.3 - Estabelecer e definir, em 1 (um) ano, as habilidades e competências a
serem adquiridas pelos alunos, a cada ano de escolaridade. bem como as metas
a serem alcançadas pelos professores, ao final de cada ano escolar. de modo a
garantir o progresso dos aluno.,,. (Paracatu)

2.4 Discutire elaborar ou atualizar. em 2 (dois) anos. em parceria com educado-
res e instituições públicas de ensino superior, projetos que pernlitanl potencialiiar
e desensolver as habilidades e competências dos alunos. (.Juiz de Fora)

3—Criar sistema de premiação dos professores e das escolas cm função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

3.1 - Supressão da ação estratégica n° (Governador Valadares.juiz de Fora)

3.2 -Criar sistema de alorização dos proflssionais da educação e das escolas
em função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos. respei-
tando a especificidade de cada região. (Uberlândia)

4— Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-pedagógicos
em todas as instituições de ensino médio públicas e privadas.

4. 1 - Elaborar ou atualizar, cm 2 (dois) aflo\, em articulação com a comunidade
escolar, os prjetos poll'tico-pedagic&1s em todas as instituições de ensino
médio públicas e privadas. t GovernadorValadares)

4.2 — Suhstituiraexpressão "eni 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Paracatu, Varginha)

4.3 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos. com a participação dos trabalhado-
res em eduçiço, os projetos político-pcdaggicos em todas as instituições de
ensino médio públicas e privadas. (Juiz de Fora)
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2. 1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Araçuaí, Varginha)

2.2 - Estabelecer, mediante discussão com os se2mentcs sociais afins, cru
(dois) anos, as habilidades e competências a serem adquiridas pelos alunos,
trabalhando os eixos educação, formação profissional e cidadã, e as metas a
serem alcançadas pelos professores em cada ano escolar, de modo a garantir o
progresso do alunos. (Governador Valadares)

2.3 - Estabelecer e definir. em 1 (um) ano, as habilidades e competências a
serem adquiridas pelos alunos, acada ano de escolaridade. bem como as meias
a serem alcançadas pelos professores, ao final de cada ano escolar, de modo a
garantir o progresso dos alunos. (Paracatu)

2.4 —Discutire elaborarou atualizar. em 2 (dois) anos, em parceria com educado-
res e instituições públicas de ensino su perior, projetos que permitam potenciali7.ar
e desenvolver as habilidades e com petências dos alunos. (Juiz de Fora)

3—Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

3.1 - Supressão da ação estratégica n' 3.(Governador Valadares, Juiz de Fora)

3.2 —Criar sistema de valorização dos profissionais da educacãoe das escolas
em função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos. res pei-
tando a especificidade de cada região. (Uberlfindia)

4—Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os prqjetos político-pedagógicos
em todas as instituições de ensino médio públicas e privadas.

4.1 - Elaborar ou atualizar. em 2 (dois) anos, em articulação com a comunidade
escolar. os projetos político-pedagógicos em todas as instituições de ensino
médio públicas e privadas. (Governador Valadares)

4.2—Substituir aexpressão "em 2 (dois) anos' pela expressão "em 1 (uni) ano".
(Paracatu, Varginha)

4.3 —Elaborar ou atualizar. em 2 (dois) anos. com  a participação dos trabalhado-
res em educação, os projetos político-pedagágicos em todas as instituições de
ensino médio públicas e privadas. (Juiz de Fora)
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5— Estruturar plano de segurança para as escolas públicas cai articulação
com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com colaboração da
comunidade escolar.

5.1 - Estruturar e implementar, em 2 (dois) anos, plano de segurança para as
escolas públicas cai articulação Com OS órgãos e instituições que atuam nessa
área e com colaboração da comunidade escolar. (Governador Valadares)

5.2 - Apresentar, no prazo de 1 (um) ano, plano de seguranca para as escolas
públicas em articulacão com os órgãos e instituições que atuam nessa área e
COfO colaboracão da comunidade escolar, na perspectiva de educacão para a
paz e para a cidadania. (Divinópolis)

5.3 - Garantir a vigilância das escolas, pelo Estado e Municípios, independen-
temente da rede de ensino a que pertençam. (Varginha)

5.4 - Incluir, após o termo "Estruturar", a expressão "cm 1 (um) ano". (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS-AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Garantir a articulação de áreas de conhecimento que constar) como diretrizes
nos Parâmetros Curricularcs Nacionais. (Montes Claros)

2 - Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares, a serem
avaliados pelas escolas, Secretaria de Educação e sociedade civil organizada.
que propiciem melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos alunos.
(Montes Claros)

3 - Articular o ensino médio aos objetivos estratégicos da edueacào superior,
visando à formacão humanística e técnica do jovem, habilitando-o a se inserir
de forma criativa no mundo do trabalho e em sua comunidade e desenvolven-
do sua auronornia e capacidade de intervenção em sua realidade. (Divinópolis)

4 - Criar escolas de ensino médio e fortalecer as que existem, com políticas
pedagógicas e estrutura física. (Juiz de Fora)

5 - Prover estrutura física e pcdagágiea para o atendimento de pes'.oas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino médio. (Consul-
ta Pública n 4 58)
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5—Estruturar plano de segurança para as escolas públicas em articulação
com os órgãos e instituições que atuam nessa área e com colaboração da
comunidade escolar.

5.1 - Estruturar e implementar, em 2 (dois) anos, plano de segurança para as
escolas públicas em articulação com os órgãos e instituições que atuam nessa
área e com colaboração da comunidade escolar. (Governador Valadares)

5.2 —ADresentar, no prazo de 1 (um) alio, plano de segui-anca para as escolas
públicas em articulacão com os órgãos e instituicões que atuam nessaárea e
com colaboracão da comunidade escolar, na perspectiva de educacão para a
paz e para a cidadania. (Divinópolis)

5.3 - Garantira vieilãncia das escolas, pelo Estado e Municípios, indenenden-
temente da rede de ensino a Que Dertencani. (Varginha)

5.4—Incluir, após o termo "Estruturar", a expressão 'em 1 (tini) ano'. (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS-AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Garantir a articulação de áreas de conhecimento que constam como diretrizes
nos Parâmetros Curriculares Nacionais. (Montes Claros)

2— Incentivar e dar visibilidade a projetos educacionais escolares, a serem
avaliados pelas escolas, Secretaria de Educação e sociedade civil organizada,
que propiciem melhorias no sistema de ensino e na aprendizagem dos alunos.
(Montes Claros)

3 - Articular o ensino médio aos objetivos estratégicos da educacão superior,
visando à formacão humanística e técnica do jovem, habilitando-o a se inserir
de forma criativa no mundo do trabalho e em sua comunidade e desenvolven-
do sua autonomia e capacidade de intervenção em sua realidade. (Divinópolis)

4 Criar escolas de ensino médio e fortalecer as que existem, com políticas
pedagógicas e estrutura física- (Juiz de Fora)

5 -. Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino médio. (Consul-
ta Pública n°58)
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METAS

1—Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas de ensino médio
com infrjestrutura rica adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.

- Substituir a expressào 'em 5 (cinco) anos" pela expresáo:
- "cm I (Uni) ano — , (Varginha)

2 (dois) anos": ((;oerla(lor Valadars, Uberlândia);
- "em 3 (três) anos". (juiz de Fora, Paracatu).

2—Implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinquenta por cento)
das escolas de ensino médio. em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por cento). em
10 (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

2. 1 - Implantar padrões básicos de funcionamento em 5OYe (cinquenta por
cento) das escolas de ensino médio. em 3 (três) anos e em I(X) ,/( (cem por
cento). em  (seis) anos. priori iando a áreas de maior vulnerabilidade social.
(Governador Valadares)

2,2 - Implantar padrões básicos de funcionamento em 507 (cinquenta por
cento) das escolas de ensino médio, em 3 (três) anos e em 1~7c  (cem por
cento). em 5 (cinco) anos, priotiíando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora, Paracatu)

2.3 - Implantar padrões básicos de funcionamento em 50á (cinquenta por ecu-
to)das escolas de ensino médio, em 2 (dois) anos, e em l(X)í (cern porcento). iu
5 (cinco) anos. priori/.ando as áreas de maior vulnerabilidade social. (Varginha)

3—Atender. em 2 (anos) anos, toda a demanda para o ensino médio dos
alunos concluintes do ensino fundamental regular ou de EJA e de ,jovens que
desejam retomar os estudos nesse nível de ensino, em todos OS Municípios-
mineiros.

3.1 - Substituir a expres'.:'io "e um 2 (dois) anos" por:
- "em 1 (um) ano " : ( Vai'ginha

niediatamente . (Uberlândia)

4—Aumentara taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e quatro por
cento), em 5 (cinco anos, e para 96 Ç 1r (noventa e seis por cento). em 10 (dez)
anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 15a 17 anos,
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Ensino Médio

METAS

1 —Garantir, em 5 (cinco) anos, 100% (cem porcento) das escolas de ensino médio
com infraestnitura fT.ica adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.

1.1 -Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 1 (um) ano": (Varginha)
- "ciii 2 (dois) anos'; (Governador Valadares, Uberlândia);
- "em 3 (três) anos". (Juiz de Fora, Paracatu).

2— Implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinquenta porcento)
das escolas de ensino médio, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por cento), em
lO (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.

2.1 - Implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinquenta por
cento) das escolas de ensino médio. em 3 (três) anos cem 100% (cem por
cento). em 6 (seis) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Governador Valadares)

2.2 - implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinquenta por
cento) das escolas de ensino médio. em 3 (três) anos e cru (cem por
cento). em 5 (cinco) anos. priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora, Paracatu)

2.3 - implantar padrões básicos de funcionamento em 50% (cinquenta por cen-
to) das escolas de ensino médio, em 2 (dois) anos. e em 100% (cem por cento).
5 (cinco) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. (Varginha)

3—Atender, em 2 (anos) anos, toda a demanda para o ensino médio dos
alunos concluintes do ensino fundamental regular ou de EJA e de jovens que
desejam retomar os estudos nesse nível de ensino, em todos os Municípios
mineiros.

3.1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" por:
- "em 1 (uni) ano"; (Varginha)
- "imediatamente". (Uberlândia)

4—Aumentara taxa de atendimento escolarpara 94% (noventa e quatro por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 96% (noventa e seis por cento), em lO (dez)
anos, universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 15  17 anos.
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4.1 - Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94Çf (noventa e quatro por
cento). em 3 (três) anos, e para 96 1/( (novcntae seis por cento), em  (seis) anos.
universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 15 a 17 anos.
(Governador Valadares)

4.2 -- Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94/r (noventa e quatro por cento).
em 3 (lrê.$)anos.e parn963 (no\cntac s(.-is[x)rcento).em 5 (cinco) anos, univenaJizando
o acesso àcscola pública na faixa etáriade 15a 17 anos. (Juiz de Fora)

4.3 - Substituir a expressão eni 5 (cinco) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Varginha)

5—Aumentara taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos, na
faixa etária de 15  17 anos.

5.1 -Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55 17r (cinquenta e cinco por
cento), em 3 (três) anos, e para 70 1/r (setenta por cento. em 6 (seis) anos, na
faixa etária de 15  17 anos. (Governador Valadares)

5.2 —Aumentar a taxa de escolarização líquida paia 55	cinquenta e cinco por
cento). em 2 (dois) anos, e para 98% (noventa e oito por cento). cm 5 (cinco)

na faixa etária de 15 a 17 anos. (,Juiz de Fora)

5.3 - Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento). em 2 (dois) anos, e para 70% (setenta por cento), em 5 (cinco) anos, na
faixa etária de IS a 17 anos. (Varginha)

6 - Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 10% (dez por
cento), em 5 (cinco) anos, e em 30% (trinta por cento), em 10 (dez) anos.

6.1 - Aumentar o número de matrículas nos turnos diurno e noturno. com
int'raestrutura e professores habilitados. em 10 1/( (de, por cento). em 5 (cinco)
anos, e em 30% (trinta porcento). em lO (dez) anos. (Araçuaí)

6.2 —Aumentar o número de matrículas rio turno diurno eni 10 1/( ((lei por cento).
em 2 (dois) anos, e em 30% (trinta porcento). eni5 (cinco) anos. (Varginha)

6.3 —Aumentaro núnierode matrículas no turno diurno em 101/( (dez por cento).
3 (três) anos.e em 30% (trinta porcento), ciii 6(scis) ano s. (Governador aladares)
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4.1 —Aumentar a taxa de atendimento escolar para 94% (noventa e quatro por
cento), cai 3 (três) anos, e para 96% (noventa e seis por cento). em 6 (seis) anos,
universalizando o acesso à escola pública na faixa etária de 15 a 17 anos.
(GovernadorValadares)

4.2 —Aumentara taxade atendimento escolar para 94% (noventa e quatro porcento),
em 3(s)anos,epam96%(no\vntaescisporcento).em5(cinco)an,univefsaJizaJido
o acesso à escola pública na faixa etária de 15a 17 anos. (Juiz de Fora)

4.3 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos — pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Varginha)

5—Aumentara taxa de esco1arizaç5o líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos, na
faixa etária de 15  17 anos.

5.1 —Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento), em 3 (três) anos, e para 70% (setenta por cento). em 6 (seis) anos, na
faixa etária de 15 a 17 anos. (GovernadorValadares)

5.2 —Aumentar a taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento), em 2 (dois) anos, e para 98% (noventa e oito Dor cento), em 5 (cinco)
anos, na faixa etária de IS a 17 anos. (juiz de Fora)

5.3 —Aumentara taxa de escolarização líquida para 55% (cinquenta e cinco por
cento), em 2 (dois) anos, e para 70% (setenta por cento), em 5 (cinco) anos, na
faixa etária de IS a 17 anos. (Varginha)

6— Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 10% (dez por
cento), em 5 (cinco) anos, e em 30% (trinta por cento), em 10 (dez) anos.

6.1 - Aumentar o número de matrículas nos turnos diurno e noturno, com
infraestrutura e orolèssorcs habilitados, em 10% (dez por cento), em 5 (cinco)
anos, e em 30% (trinta por cento), em lO (dez) anos. (Araçuaí)

6.2 —Aumentaro número de matrículas no turno diurno cai 10% (dez porcento).
eni 2 (dois) anos, e em 30% (trinta porcento). e25 (cinco) anos. (Varginha)

6.3 — Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 10% (dez porcento), cm
3 (três) anos, e em 30% (trinta por cento). em 6 (seis) anos. (Governador Valadares)
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6.4 - Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 302 , (trinta por
cento). cm 5 (cinco) anos.e em 60 1/( (sessenta por cento). em 10 (dez) anos.
(,Juiz de Fora)

.5 —Aumentar o núinerodc matrículas no turno diurno cru 201 (vinte por Çllt.fl.
cm 5 (cinco) anos, e em 40 ( quarenta por cento). cm 10 (dei) anos. (Uberlândia)

7—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio. em 5
(cinco) anos, e para 40% (quarenta por cento), em 10 (dez) anos, priorizafl(lo
os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

7.1 - Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de tempo
integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino ni5dio, cm 3 (três) anos,
e para 40 1/ ( quarenta por cento). em 5 (cinco) anos, priorizando os que se encon-
tramem condição de maior vulnerabilidade social. (Governador Valadans)

7.2 —Acrescentar, após a expressão "em 10 (dez) anos", a expressão "garantin-
do a existência de cursos protissionalizanles e". (Paracatu)

7.3 - Acrescentar, no final da ação. a expressão "garanlindo os padrões bási-
cos necessários. (Uberlândia)

7.4 -Ampliar anualmente a jornada escolar diária, visando ao aumento em 511(

(cinco por cento) ao ano, da oferta de tempo integral. de modo a alcançar
(vinte e cinco Por cento) dos alunos do ensino mtlio em 5 (cinco) anos e
(cin(juenta por cento) em 10 ((lei) anos, priori/ando os que se encontram ciii
cundicão de maior vulnerabilidade social. (Divinópolis)

7.5 - Ampliar progressivaiiicntc a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio. em 
(anos) anos. e para 401/( oluarenta por cento). em 5 (cinco) anos. priorizando OS

que se encontram em Col1(liç() de maior vulnerabilidade social. (Juiz de Fora)

8—Em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino médio equipadas com recur-
sos didáticos e int'raestnitura física necessários a unia educação de qualidade
e com professores habilitados.

8.1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "ciii 3 (três)
anos. (Governador Valadares. Juiz de Fora, Varginha)
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6.4 - Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 30 010 (trinta por
cento). em 5 (cinco) anos, e em 60% (sessenta por cento), em lO (dez) anos.
(Juiz de Fora)

6.5 —Aumentar o número de matrículas no turno diurno em 20% (vinte por
em 5 (cinco) anos, e em 40% (cjuarenta porcento). em 10 (dez) anos. (Uberlândia)

7—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio, em 5
(cinco) anos, e para 40% (quarenta por cento), em 10 (dez) anos, priorizando
os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social.

7.1 —Ampliar progressivamente ajornada escolar diária. visando à oferta de tempo
integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio, em 3 (três) anos,
e para 40% (quarenta por cento). em 5 (cinco) anos. priorizando os que se encon-
iam em condição de maior vulnerabilidade social. (Governador Valadares)

7.2 - Acrescentar, após a expressão "em lO (dez) anos", a expressão 'garantin-
do a existência de cursos profissionalizanies C. (Paracatu)

7.3 - Acrescentar, no final da ação, a expressão "garantindo os padrões bási-
cos necessários". (Uberlândia)

7.4 —Ampliar anualmente ajornada escolar diária, visando ao aumento em 5%
(cinco por cento) ao ano, da ofera de tempo integral, de modo a alcançar 2
(vinte e cinco por cento) dos alunos do ensino médio em 5 (cinco) anos e
(cinquenta por cento) em 10 (dez) anos, priorizando os que se encontram em
condicão de maior vulnerabilidade social. (Divinópolis)

7.5 - Ampliar progressivamenie ajornada escolar diária, visando à oferta de
tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos do ensino médio, emi2
(anos) anos, e para 40% (quarenta por cento), em 5 (cinco) anos, priorizando os
que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social. (Juiz de Fora)

8— Em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino médio equipadas com recur-
sos didáticos e infraestrutura física necessários a unia educação de qualidade
e com professores habilitados.

8.1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos". (Governador Valadares, Juiz de Fora, Varginha)
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8.2 - Equipar, em 3 (trás) anos, todas as escolas de ensino médio com recursos
didáticos e infraestrutura lïsica necessários a uma educação de qualidade e. em
5 (anos), com professores habilitados. (Paracatu)

9— Laboratórios de informática conectados à internei em 100% 4cem por
cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e nas
escolas municipais, em 6 (seis) anos.

9.1 - Substituir a expressão "ensino fundamental" pela expressão "ensino
médio". (Araçuaí)

9.2 - Laboratórios de inRrmática conectados à internet em 10 13 (cem por
cento) das escolas estaduais de ensino médio. cm 1 (uni) ano, e nas escolas
municipais. em 1 (um) ano, com recursos para manutenção e profissionais
especial iiados. (Governador Valadares)

9.3 - Laboratórios de informática conectados à internetem 1 M(cem por
cento) das escolas estaduais e municipais de ensino médio. em 2 (dois)
anos. garantindo manutencão, atualização e renovação dos equipamentos.
(Paracatu)

9.4 - Substituir a expressão "em 6 (seis) anos" pela expressão "em 4 (quatro)
anos". (Divinópolis

9.5 - Laboratórios de Informática conectados à internei cai 100e/ (cem por
cento) das escolas estaduais de ensino médio. em 2 (dois) anos, e nas
escolas municipais, em 6 (seis) anos, com p rofissionais habilitados para o
conteúdo, suporte técnico e manutcncão dos equipamentos. (Juiz de Fora,
Varginha)

9.6 Laboratórios de Informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais e municipais de ensino médio. em 2 (dois) anos.
(Uberlândia)

10—Em cada Município mineiro, pelo menos urna escola com quadra esporti-
va coberta, em 4 (quatro) anos, e 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta, em lO (dez) anos.

10,1 - Substituir a expressão "em ID (dei) anos' pela expressão "cm 7 (sete)
anos". (Araçuaí)
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8.2 Lauipar. em 3 (três) anos, todas as escolas de ensino médio com recursos
didáticos e infraestrutura física necessários a unia educação de q ualidade e. em
5 (anos), com professores habilitados, (Paracatu)

9—Laboratórios de informática conectados à internei em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais de ensino fundamental, em 2 (dois) anos, e nas
escolas municipais, em 6 (seis) anos.

9.1 - Substituir a expressão "ensino fundamental" pela expressão "ensino
médio". (Araçuaí)

9,2— Laboratórios de informática conectados à internei em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais de ensino médio, em 1 (uni) ano, e nas escolas
municipais, em ] (um) ano, com recursos para manutenção e profissionais
especializados. (Governador Valadares)

9.3 - Laboratórios de informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais e munici pais de ensino médio, em 2 (dois)
anos, garantindo manutenção, atualização e renovação dos equipamentos.
(Paracatu)

9.4 - Substituir a expressão "em 6 (seis) anos" pela expressão "em 4 (quatro)
anos" . (Divinópolis)

9.5 - Laboratórios de Informática conecados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais de ensino médio, em 2 (dois) anos, e nas
escolas municipais, em 6 (seis) anos, coni profissionais habilitados para o
conteúdo. suporte técnico e manutencão dos equipamentos. (Juiz de Fora,
Varginha)

9.6 - Laboratórios de informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas estaduais e munici pais de ensino médio, em 2 (dois) anos.
(Ubertândia)

10—Em cada Município mineiro, pelo menos uma escola com quadra esporti-
va coberta, em 4 (quatro) anos, e 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas com quadra esportiva coberta, em 10 (dez) anos.

10.1 - Substituir a expressão "em 0 (dez) anos" pela expressão "cai 7 (sete)
anos". (Araçuaí)
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10.2 - Em cada Município mineiro, pelo menos urna escola com quadra esportiva
coberta. cm 1 (um) ano, c 504 (cinquen(a por cento) das escolas públicas, em cada
Município, coni quadra esportiva coberta. cm 6 (seis) anos. (Governador Valadares)

10,3 -Em cada MunicípR) mineiro, pelo menos uma escola com quadra cspor-
uva coberta, em 2 (dois) anos, c 5(Y4 (cinquenta porcenloi das escolas públi-
cas com quadra esportiva coberta, em 5 (cinco) anos. (Paracatu)

10.4 - Garantir quadra esportiva coberta e adequada à prática esportiva e cul-
tural. em 50 (cin(iuenta por cento) das escolas públicas no prazo de 3 (três)
anos. e em 100 17 no prazo de 5 (cinco) anos. (Juiz de Fora)

10.5 - Eni cada Município mineiro, pelo menos uma escola com quadra espor-
li\ a coberta. em 2 (dois) anos, e todas as escolas públicas com quadra espor-
ii' ( coberta. em 5 (cinco) anos. Varginha)

10.6 - Em cada Município mineiro, pelo menos urna escola com quadra espor-
[iva coberta. em 2 (dois) anos, e 5(Y1< (cinquenta por cento) das escolas públi-
cas com quadra esportiva coberta. cm 5 (cinco) anos. (tlbcrlândia)

11 - Em 5 (cinc(>) anos, todas as escolas de ensino médio com laboratório de
ensino de ciências e biblioteca.

II . l - Em 3 (três) anos, todas as escolas de ensino médio com laboratório de
ensino de ciências e biblioteca, com professores e equipamentos para funcio-
namento cmii todos os turnos. (Governador Valadares)

11 ,2 - Garantir em 3 (três) anos, laboratório de ensino de ciência e biblioteca
atualizada em todas as escolas de ensino médio. e em 5 (cinco) anos, profissionais
especializados, independentemente do número de turmas por turno. (Juiz de Fora)

11.3 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 dois) anos": (Varginha
- "em 1 (uni) ano". (Uberlândia)

12-100 r4 Icem por cento) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas. em 4(quatro) anos.

1 2. 1 - Substituir a expressão "em 4 (quatro) anos" pelo termo ''imediataiiien-
te". (Governador Valadares, Uberlândia)
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10.2 —Em cada Município mineiro, pelo menos urnaescola com quadra esportiva
coberta, em 1(11111) ano, c 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas. em cada
Município, com quadra esportiva coberta, em 6(seis) anos. (Governador Valadares)

10.3—Em cada Município mineiro, pelo menos uma escola com quadra espor-
tiva coberta, em 2 (dois) anos, e 50% (cinquenta por cento) das escolas públi-
cas com quadra esportiva coberta. em 5 (cinco) anos. (Paracatu)

10.4 - Garantir Quadra esportiva coberta e adequada à prática esportiva e cul-
tural, em 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas no prazo de 3 (três)
anos, e em 100% no prazo de 5 (cinco) anos. (Juiz de Fora)

10.5 - Em cada Município mineiro, pelo menos uma escola com quadra espor-
tiva coberta, em 2 (dois) anos, e todas as escolas públicas com quadra espor-
Uva coberta, em 5 (cinco) anos. (Varginha)

10.6—Em cada Município mineiro, pelo menos umaescola com quadraespor-
tiva coberta, em 2 (dois) anos. c 50% (cinquenta porcento) das escolas públi-
cas com quadra esportiva coberta, em 5 (cinco) anos. (Uberlândia)

11 - Em 5 (cinco) anos, todas as escolas de ensino médio com laboratório de
ensino de ciências e biblioteca,

11.1 - Em 3 (três) anos, todas as escolas de ensino médio com laboratório de
ensino de ciências e biblioteca, com professores e equipamentos para funcio-
namento em todos os turnos. (Governador Valadares)

11.2 - Garantir em 3 (três) anos. laboratório de ensino de ciência e biblioteca
atualizada em todas as escolas de ensino médio. e em 5 (cinco) anos, profissionais
escializdos, independentemente do número de turmas por turno. (juiz de Fora)

11.3 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Varginha)
- "em 1 (um) ano". (Uberlândia)

12-100% (cem por cento) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas, em 4 (quatro) anos.

12.1 - Substituir a expressão "em 4 (quatro) anos" pelo termo 'imediatamen-
te". Governador Valadares, Uberlândia)
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112 - Em 2 (dois) anos. IOO' (cem por cento) dos alunos de escola pública de
ensino médio com livro didático de todas as disciplinas e dicionários de lín-
guas estrangeiras. (Paracatu)

12.3 - l(XYX (cciii por cenho) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas, inclusi e para alunos com necessidades
educacionais especiais. em 2 (dois) anos. (Juiz de Fora)

12.4 - lO(Y/ (cem porcento) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas. em 2 (dois) anos, nas disciplinas de
Inglês. Sociologia. Filosofia, e Artes, e material em áudio e impresso para o
prolessor desenvolver seu trabalho. (Varginha)

13-100% Icem por cento) das escolas públicas de ensino médio participando
do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), reali-
zado pela Secretaria de Estado de Educação.

14— 1(M) (cem por cento) dos alunos do ensino médio com acesso a merenda
escolar, em 4 (quatro) anos.

14.1 - Suprimir a expressão "em 4(quatro) anos". (Divinópolis)

14.2 - Substituir a expressão "cm 4 (quatro) anos por:
- "imediatamente'". (Governador Valadares, Uberlândia)
- "cm 1 (um) ano". (Varginha)

IS— Informatização da administração de 100% (cem por cento) das escolas
estaduais de ensino médio, em 2 (dois) anos, e das escolas municipais em 5
(cinco) anos.

5.1 - Acrescentar, no final, a expressão —com garantia de atualização
tecnológica". (Araçuaí)

5.2 - Informatização da administração de 1 00Y4 (cem por cento) das escolas
estaduais de ensino médio, imediatamente, e das escolas municipais em 2 (dois)
anos. (Governador %aladares)

15.3 - In lorrnat ilação da administração de 1001/( (cern por cento) das escolas
estaduais de ensino médio. em 1 (uni) ano, e das escolas municipais em 2 (dois)
anos. (Uberlândia)
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12.2 - Em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) dos alunos de escola pública de
ensino médio com livro didático de todas as disciplinas e dicionários de lín-
coas estranceiras. (Paracatu)

12.3 - 100% (cem por cento) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas, inclusive para alunos com necessidades
educacionais es peciais. em 2 (dois) anos. (juiz de Fora)

12.4— 100% (cem porcento) dos alunos de escola pública de ensino médio com
livro didático de todas as disciplinas, em 2 (dois) anos, nas disci plinas de
Inglês. Sociolo gia. Filosofia, e Artes, e material em áudio e im presso para o
prolèssor desenvolver seu trabalho. (Varginha)

13-100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio participando
do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Pneb), reali-
zado pela Secretaria de Estado de Educação.

14-100% (cem por cento) dos alunos do ensino médio com acesso a merenda
escolar, em 4 (quatro) anos.

14.1—Suprimira expressão "em 4 (quatro) anos". (Divinópolis)

14.2 - Substituir a expressão "cm 4 (quatro) anos" por:
- "imediatamente". (Governador Valadares, Uberlândia)
- "em 1 (um) ano". (Varginha)

15— Informatização da administração de 100% (cem por cento) das escolas
estaduais de ensino médio, em 2 (dois) anos, e das escolas municipais em 5
(cinco) anos.

15.1 - Acrescentar, no final, a expressão "com garantia de atualização
tecnológica". (Araçuaí)

15.2 - Informatização da administração de 100% (cem por cento) das escolas
estaduais de ensino médio, imediatamente, e das escolas municipais em 2 (dois)
anos. (Governador Valadares)

15.3 - Informatização da administração de 100% (cem por cento) das escolas
estaduais de ensino médio. em 1 (um) ano, edas escolas municipais cm 2 (dois)
anos. (Uberlândia)
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15.4 -1 riforinatização  da administração de 100% (cem por cento) das escolas
estaduais e municipais de COsmO médio, em 2 (dois) anos. (Paracatu)

15.5 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Varginha

16— 100% (cem por cento) dos Diretores de escolas públicas de ensino médio
aprovados, cm 3 (três) anos, em exame de certificação ocupacional.

16.1 - Excluir o pra/,o de 3 (três) anos. (Consulta Pública n° 162)

16.2 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos' pelo termo "imediatamente".
(Governador Valadares)

16.3 - Incluir. no final, a expressão 'definindo periodicidade do mandato".
(Uberlândia)

16.4 - Acrescentar o termo "exclusivamente" após a expressão "em 30rês)
anos". (Varginha)

17—Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (anos), o percentual de
alunos da 3 série do ensino médio cm desempenho no nível recomendado em
Português e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação
da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 70% (setenta por cento).
em 10 (dez) anos.

17.1 Aumentar para 50'1t (cinquenta por cento), em 3 (três) anos, o percentual
de alunos da 3' série do ensino médio com desempenho no nível rcconiendado
eni Português e Matemática. com base cm resultados do Programa de .Avalia-
çi(:) da Rede Pública de Educação Básica (Procl.), e para 70'X (setenta por
ccnR)). em 6 (seis) anos. (Governador Valadares)

17.2 Aumentar para 50 (cin(luenta por cento). em 10 (dez) anos, o
percentual de alunos da 33 série do ensino médio com desempenho no
nível recomendado cm Português e Matcniútica. com base em resultados
do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica ( Proeh).
(Varginha)

18— Reduzirem 25% (vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e em 40%
(quarenta por cento). em 10 (dez) anos, as desigualdades regionais entre as
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Ensino Médio

15.4 - 1 nforriratização  da administração de 100% (cem por cem o) das escolas
estaduais e munici pais de ensino médio, em 2 (dois) anos. (Paracatu)

15.5 - Substituir aexpressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Varginha)

16— 100% (cem porcento) dos Diretores de escolas públicas de ensino médio
aprovados, em 3 (três) anos, em exame de certificação ocupacional.

16.1 - Excluir o prazo de 3 (três) anos. (Consulta Pública n°162)

16.2 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos' pelo termo 'imediatamente".
(Governador Valadares)

16.3 - Incluir, no final, a expressão 'deíinindo periodicidade do mandato".
(Uberlândia)

16.4 - Acrescentar o termo "exclusivamente" após a expressão "em 3(três)
anos". (Varginha)

17 —Aumcntar para 50% (cinquenta porcento), em 5 (anos), o percentual de
alunos da 3" série do ensino médio com desempenho no nível recomendado em
Português e Matemática, com base em resultados do Programa de Avaliação
da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), e para 70% (setenta por cento),
em 10 (dez) anos.

17.1 —Aumentar para 50% (cinquenta por cento). em 3 (três) anos, o percentual
de alunos da 3' série do ensino médio com desempenho no nível recomendado
em Português e Matemática, com base cm resultados do Programa deAvalia-
ção da Rede Pública de Educação Básica (Proeb). e para 70% (setenta por
cento). em 6(seis)anos.  (Governador Valadares)

17.2 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento). em lO (dez) anos, o
percentual de alunos da 3' série do ensino médio com desempenho no
nível recomendado cai Português e Matemática, com base em resultados
do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeh).
(Varginha)

18—Reduzirem 25% (vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, cem 40%
(quarenta por cento), em 10 (dez) anos, as desigualdades regionais entre as
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Ensino 4kdio

SRES, calculado pela diferença ..X = IQF: maximo - IQE mínimo) dos Índices
de Qualidade de Fnsino das escolas públicas do ensino médio.

18.1 - Reduzir cm 25% (vinte e cinco por cento). em 3 (três) anos, e em 40%
(quarenta por cento). em 6 (seis) anos, as desigualdades regionais entre as SRF.s.
calculado pela diferença A° X = (IQË niaxirno— IQE mínimo) dos Índices de Quali-
dade de Ensino das escolas públicas do ensino médio. (Governador Valadares)

19—Aumentara taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por
cento), em 5 (cinco) anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento), em 10 (dez) anos.

19.1 - Suprimir a meta n° 19. (Consulta Pública n° 163)

19.2 - Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60 1À (sessenta por
cento). em 3 (três) anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento). em 6 (seis)
s. (Governador Valadares)

19.3 - Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60%- (sessenta por
cento). em 2 (dois) anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento), cm 5 (cinco)
anos. (Juiz de Fora)

20— Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco por cento), em  (cinco) anos, e para 15% (quinze por cento), em lO
(dez) anos.

20.1 -Suprimira  meta n°20. (Consulta Pública n'164)

20.2 - Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco por cento). em 3 (três)anos, e para 15r1 (quinze por cento). em 6 (seis)
ilu1S. (Governador '*'alada res)

20.3 - Reduzir a taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco porcento). em 2 (dois)os. e para 15% (quinze porcento). em 5 (cinco)
anos. (Juiz de Fora)

20.4 - Substituir a expressão "25% (vinte e cinco porcento) , ' pela expressão
"404 (quarenta por cento)". (Varginha)

21 - Reduzirem 40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino
médio, em 5 (cinco) anos, e em 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos.
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Ensino Médio

SREs, calculado pela diferença XX = (IQE maximo —IQE mínimo) dos Índices
de Qualidade de Ensino das escolas públicas do ensino médio.

18.1 - Reduzir em 25% (vinte e cinco por cento). em 3 (três) anos, e em 40%
(quarenta por cento). em 6 (seis) anos, as desigualdades regionais entre as SREs.
calculado pela diferença Ãic= (IQE maxinio—lQE mínimo) dos Índices deQuali-
dade de Ensino das escolas públicas do ensino médio. (Governador Valadares)

19—Aumentara taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por
cento), em 5 (cinco) anos,e para 85% (oitenta e cinco por cento), em 10 (dez) anos.

19.1 - Suprimir a meta n° 19. (Consulta Pública n° 163)

19.2—Aumentara taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por
cento). em 3 (três) anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento). em 6 (seis)
anos. (Governador Valadares)

19.3 - Aumentar a taxa de conclusão do ensino médio para 60% (sessenta por
cento). em 2 (dois) anos, e para 85% (oitenta e cinco por cento). em 5 (cinco)
anos. (Juiz de Fora)

20— Reduzira taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, e para 15 % (quinze por cento), em 10
(dez) anos.

20.1 - Suprimir a meta n° 20. (Consulta Pública n° 164)

20.2 — Reduzir a taxa dedistorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco por cento), em 3 (três) anos, e para 15% (quinze por cento), em 6 (seis)
anos. (Governador Valadares)

20.3 —Reduzira taxa de distorção idade-série no ensino médio para 25% (vinte
e cinco por cem o), em 2 (dois) QflQ.e para 15% (quinze por cento), em 5 (cinco)
anos. (Juiz de Fora)

20.4 Substituir a expressão '25% (vime e cinco por cento)" pela expressão
"40% (quarenta por cento)'. (Varginha)

21 - Reduzirem 40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino
médio, em 5 (cinco) anos, e em 70% (setenta por cento), em 10 (dez) anos.

34



Ensino Médio

21 .1 - Reduzir em 40 (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino médio.
em 3 (três) anos, e em 70% (setenta por cento). em 6 (seis) anos. (Governador
Valadares)

21.2 - Reduzir Clii 40. (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino
médio. cm 3 (três anos), cem 7(Y4 (setenta por cento). em 5 (cinco anos).
(Juiz de Fora)

22— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

22. 1 - Suprimir a meta n°22. (Divinópolis, Governador Valadares)

22.2 - Garantir recursos orcamentários e financeiros que viabilizem a
implementação das metas nos pratos previstos. (Araçuaí, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS-METAS

- Promover, no ano seguinte à aprovação do PDDEMG, revisão curricular do
ensino médio, em parceria com entidades da sociedade civil organizada que
representem segmentos escolares, e propor currículo interdisciplinar e voltado
para a formação cidadã do aluno, mediante a inserção das disciplinas de Direito
Constitucional e Ciência Política. (Governador Valadares)

2— Preparar e habilitar pessoal para atingir as metas. (Juiz de Fora)

3 - Definir. em 1 (uni) ano, o número de alunos por sala de aula e uma grade
curricular adequada às necessidades reais do educando. (Varginha)
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21.1 -Reduzirem  40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino médio,
em 3 (três) anos, e em 70% (setenta por cento), em 6 (seis) anos.. (Governador
VaIadar)

21.2 - Reduzirem 40% (quarenta por cento) a taxa de abandono do ensino
médio. cm 3 (três anos). e em 70% (setenta por cento), em 5 (cinco anos).
(Juiz de Fora)

22— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

221 - Suprimir a meta n°22. (Divinópolis, Governador Valadares)

22.2 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a
implementação das metas nos prazos previstos. (Araçuaí, Governador
Valadares, Juiz de Fora, Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS-METAS

-Promover, no ano seguinte à aprovação do PDDEMG, revisão curricular do
ensino médio, em parceria com entidades da sociedade civil organizada que
representem segmentos escolares, e propor currículo interdisciplinar e voltado
para a formação cidadã do aluno, mediante a inserção das disciplinas de Direito
Constitucional e Ciência Política. (Governador Valadares)

2— Preparar e habilitar pessoal para atingiras metas. (Juiz de Fora)

3—DeFinir. em 1 (um) ano, o número de alunos por sala de aula e uma grade
curricular adequada às necessidades reais do educando. (Varginha)
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Educação Tecnológica e Formação Profissional

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

AÇÕES ESTRA TÉGK7AS

1 - Elaborai em 2 (dois) anos, plano de expansão e gestão da educação profis-
sional, articulado com a educação básica e a formação de ,jovens e adultos,
aproveitando as potencialidades das novas tecnologias da educação.

.1 - Elaborar e implantar. imediatamente, plano de expansão e gestão da edu-
cação profissional. arnculado com a educação básica e a firrnação de jovens e
adultos, aproveitando as potencialidades das novas LecliologiaS da educação.
(Governador Valadares)

2— Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de gera-
ção de empregos.

2.1 —Compatibilizara política de formacão profissional com políticas de geracão
de empregos e renda, incluindo a temuneracão de estagiários e bolsas de estí -
mulo à participacão nos cursos profissionalizantes, de acordo com as deman-
das regionais, para absorção de mão de obra qualificada. (Divinópolis, Juiz de
Fora, Varginha)

3 - Estabelecer regime de cooperação entre o poder público, os setores
produtivos e as organizações não governamentais na oferta de educação
profissional, mobilizando e ampliando a capacidade instalada para aten-
der à demanda por cursos de qualificação básica e de nível técnico e
tecnológico, com prioridade para os segmentos excluídos do mercado de
trabalho.

3.1 —Acresce jilar, no final, a expressão "em caráter cmcrgencial, com imediata
e gradativa oferta desses cursos em instituições públicas'. (Juiz de Fora)

3.2 - Substituir a expressão "regime de cooperação entre" pela expressão "par-
cena com". (Varginha)

4—Criar sistema de informações de mercado de trabalho.
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Educação Tecnológica e Formação Profissional

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Elaborar, em 2 (dois) anos, plano de expansão e gestão da educação profis-
sional, articulado coma educação básica e a formação de jovens e adultos,
aproveitando as potencialidades das novas tecnologias da educação.

1.1 - Elaborar e im plantar, imediatamente, plano de expansão e gestão da edu-
cação profissional, articulado com a educação básica e a formação dejovens e
adultos, aproveitando as potencialidades das novas tecnologias da educação.
(Governador Valadares)

2— Compatibilizar a política de formação profissional com políticas de gera-
ção de empregos.

2.1 —Compatibilizara política de formacão profissional com políticas de geracão
de empregos e renda, incluindo a reniuneracão de estagiários e bolsas de estí-
mulo à pafficipacão nos cursos profissionalizantes, de acordo com as deman-
das regionais, para absorção de mão de obra qualificada. (Divinópolis, Juiz de
Fora, Varginha)

3—Estabelecer regime de cooperação entre o poder público, os setores
produtivos e as organizações não governamentais na oferta de educação
profissional, mobilizando e ampliando a capacidade instalada para aten-
der à demanda por cursos de qualificação básica e de nível técnico e
tecnológico, com prioridade para os segmentos excluídos do mercado de
trabalho.

3.1 —Acrescentar, no final, a expressão "em caráteremerencial. com  imediata
e uradaliva oferta desses cursos em instituições públicas'. (Juiz de Fora)

3.2— Substituir aexpressão 'regime de cooperação entre" pela expressão "par-
cena com'. (Varginha)

4— Criar sistema de informações de mercado de trabalho.
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Educação Tecnológica e Formação

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- EstruWrar centros de informação e orientação profissional com a finalidade
de realizar diagnósticos sobre o mercado de trabalho, obter perfis
profissiográhcos e difundir informações relativas ao trabalho e i educação
profissional. (Paracatu)

2 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de educação tecnológica e
de frmrmação profissional. (Consulta Pública n°60)

3— Implementareursos protissionalizantes em toda a rede estadual. ( \'arginha)

METAS

1 - 100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio oferecendo.
em 3 (três) anos, na parte diversificada do currículo, cursos de qualificação
básica para o trabalho.

1.1 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Governador \ala(lares)

1.2 —Acrescentar. no final. a expressão "ciii parcerias com entidades que atuam
na área". (Paracatu)

1 - 1 W14 das escolas públicas de ensino médio oferecendo. em 3 (três) anos.
na parte diversificada do eurrículo, cursos de qua]iflcacão básica para o traha-
Ilio. com professores habilitados para o exercício da ati idade. (l)ivinópolis)

2 - Ampliar. em 5 (cinco) anos, em 200% (duzentos porcento) o número de
alunos de ensino médio de escolas públicas matriculados em cursos deforma-
ção profissional de nível técnico, e em 400% (quatrocentos por cento), no
prazo de l0(dez)anos,

2.1 - Ampliar, no prazo de 1 (um) ano. em 200% (duzentos por cento) o número
de alunos de ensino médio de escolas públicas matriculados em cursos de
formação profissional de nível técnico. e em 400% (quatrocentos por cento),
no prazo de 2 (dois) anos. ((;overnador Valadares)
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Educação Tecnológica c Formação Profissional

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Estruturarcentros deinformação eorientação profissional com a finalidade
de realizar diagnósticos sobre o mercado de trabalho, obter perfis
profissiogrúficos e difundir informações relativas ao trabalho e à educação
profissional. (Paracatu)

2 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de educação tecnológica e
de formação profissional. (Consulta Pública n°60)

3— Implementar cursos profissionalizantes em toda a rede estadual. (Varginha)

METAS

1-100% (cem por cento) das escolas públicas de ensino médio oferecendo,
em 3 (três) anos, na parte diversificada do currículo, cursos de qualificação
básica para o trabalho.

1.1 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressão em 2 (dois)
anos". (Governador Valadares)

1.2 —Acrescentar, no final, a expressão "em parcerias com entidades que atuam
na área. (Paracatu)

1.3 - 100% das escolas públicas de ensino médio oferecendo. em 3 (três) anos,
na parte diversificada do currículo, cursos de qualificacão básica para o traba-
lho, com professores habilitados para o exercício da atividade. (Divinópolis)

2—Ampliar, cm 5 (cinco) anos, em 200% (duzentos porcento) o número de
alunos de ensino médio de escolas públicas matriculados em cursos deforma-
ção profissional de nível técnico, e em 400% (quatrocentos por cento), no
prazo de 10 (dez) anos.

2.1 -Ampliar, no orazo de .1 (um) ano. em 200% (duzentos por cento) o número
de alunos de ensino médio de escolas públicas matriculados eni cursos de
formação profissional de nível técnico, e em 400% (quatrocentos por cento),
no prazo de 2 (dois) anos. (Governador Valadares)
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Educação Tecrw?ógica e Formação Profissional

2.2 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "em 3 (três)
arn)s'. (.Juiz de Fora)

3—Ampliar para 30% (trinta porcento) o número de matrículas de EJA na
opção formação profissional.

4— Laboratórios de informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas públicas de formação profissional, em 3 (três) anos.

4.1 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" por:
- "imediatamente": (Governador Valadares)
- "em 2 (dois) anos". (Paracatu)

4.2 - Acrescentar, no final, a expressão "e ampliar a manutenção do Sistema
operacional". (Varginha)

5—Ampliarem 100% (cem por cento) a oferta de vagas para educação pmfis-
sional, na modalidade educação a distância, cm 10 (dez) anos.

5.1 - Suprimira meta n 5. (Governador Valadares

5.2 - Jcreseentar, no final, a expressão "cm parceria com escolas Renicas
federais. sistema "S" e universidades" .(Paracatu)

5.3 - Substituir a expressão "em lO (dez) anos" pela expressão "cru 5 (cinco)
anos". (Juiz de Fora)

5.4 - Acrescentar, no linal, a expressão "observando a faixa etária". (Varginha)

6—Em 2(dois)anos. 100% (cem por cento) dos Cursos de Educação Profis-
sional participando de processo de avaliação externa periódica, visando a sua
adequação às exigências do desenvolvimento regional e às demandas do mer-
cado de trabalho,

6.1 Substituir a expressão "cm 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Governador' aladares

7— Informatização dos serviços da administração de 100% (cem por cento)
das escolas estaduais de educação profissional. em 2 (dois) anos, e das ('S('OlaS
municipais. em 5 (cinco) anos.
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!4ucaçâo Tecnológica e Ponnaçào Profissional

2.2 - Substituir a expressão 'em 5 (cinco) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos". (Juiz de Fora)

3—Ampliar para 30% (trinta porcento) o número de matrículas de EJA na
opção formação profissional.

4—Laboratórios de informática conectados à Internet em 100% (cem por
cento) das escolas públicas de formação profissional, em 3 (três) anos.

4.1 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" por:
- "imediatamente"; (Governador Valadares)
- "em 2 (dois) anos". (Paracatu)

4.2 - Acrescentar, no final, a expressão "e ampliar a manutenção do sistema
operacional". (Varginha)

5—Ampliarem 100% (cem por cento) a oferta de vagas para educação profis-
sional, na modalidade educação a distância, em 10 (dez) anos.

5.1 -Suprimira  meta n°5. (Governador Valadares)

5.2 - Acrescentar, no final, a expressão "em parceria com escolas técnicas
federais, sistema "S" e universidades". (Pa racatu)

5.3 - Substituir a expressão "em 10 (dez) anos" pela expressão "em 5 (cinco)
anos". (Juiz de Fora)

5.4 —Acrescentar, no fina], a expressão "observando a faixa etária". (Varginha)

6—Em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) dos Cursos de Educação Profis-
sional participando de processo de avaliação externa periódica, visando a sua
adequação às exigências do desenvolvimento regional e às demandas do mer-
cado de trabalho.

6.1 — Substituiraexpressão"em 2(dois) anos" pela expressão "e m 1 (um) ano'.
(Governador Valadares)

7—Informatização dos serviços da administração de 100% (cem por cento)
das escolas estaduais de educação profissional, em 2 (dois) anos, e das escolas
municipais, em 5 (cinco) anos.
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E ducaçào Tec,,ológica e Formação !'r(f,rona/	- -

7.1 - Informatização dos serviços da administração de l00% (cem por cen-
to) das escolas estaduais e municipais em 1 (um) ano. (Governador
Valadares)

7.2 - Substiluir a c\prc\s5o "cm 5 (cinco) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos. (Juiz de Fora)

8— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

8.1 - Suprimira meta n 8. (Divinópolis)

8.2 —Garantir recursos orçamentários e linanceiros que vIahIliLcm a iiiiplenicntação
das metas nos prazos previstos. (Governador Valadares,Juiz de Fora, Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Integrar. em 3 (três) anos. os sistemas educacionais da rede estadual e das
redes municipais de ensino com os laboratórios de informática. (Montes Claros)

2— Garantir a elaboração de currículos de educação profissional que respeitem
a realidade e a vocação produtiva regional. (Mon(es Claros)

3 - Estabelecer política de Formação e capacitação de adolescente pata a
educação tecnológica nos diferentes níveis de graduação, especialiiaçào.
mestrado e doutorado. (Montes Claros)

4 Fornecer transporte para alunos e professores. (Montes Claros)

5 - Garantir pelo menos LII)) curso de formação profissional ciii cada Município.
na rede pública. em 2 dois> anos. (Governador Valadares)
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Educação Tecnológica e Fonuação Profissional

7.1 —Informatização dos serviços tia administração de 100% (cem porcen-
to) das escolas estaduais e munici pais em 1 (um) ano. (Governador
Valadares)

7.2 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão "cm 3 (três)
anos. (juiz de Fora)

8— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

8.1 - Suprimira meta n°8. (Divinópolis)

8.2— Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação
das metas nos prazos nmvistos. (GovernadorValadares,Juiz de Fora, Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS- METAS

- Integrar, em 3 (três) anos, os sistemas educacionais da rede estadual c das
redes municipaisdeensino com os laboratórios de informática. (Montes Claros)

2— Garantir aclaboração de currículos de educação profissional que respeitem
a realidade e a vocação produtiva regional. (Montes Claros)

3 - Estabelecer política de formação e capacitação de adolescentes para a
educação tecnológica nos diferentes níveis de graduação, especialização,
mestrado e doutorado. (Montes Claros)

4—Fornecer transporte para alunos e professores. (Montes Claros)

5—Garantir pelo menos uni curso de formação profissional em cada Município,
ria rede pública, cru 2 (dois) anos. (Governador Valadares)
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Educação de Jovens e tduIio

EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação de jovens
e adultos, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao
mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por
turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de
uma educação de qualidade.

- Definir. cm 1 (um) ano os padrões de atendimento da educação de jovens
e adultos, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao
mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número mínimo e máxi-
mo de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensá-
veis à oferta de uma educação de qualidade. (Araçuaí)

1.2 - Substituira expressão "em 2 (dois) anos - pela expressão "cm 1 (uni) ano'.
(Montes Claros, Paracatu).

1.3 - Substituir a expressão "da educação de jovens e adultos" pela expressão
"da educação de jovens, adultos e idosos". (Governador Valadares)

1.4 - Definir, em conjunto com a sociedade civil. cm 1 (um) ano, os padrões de
atendimento da educação de jovens, adultos e idosos, abrangendo os aspec-
tos relacionados à infraestrutura física. ao mobiliário e equipamentos. aos re-
cursos didáticos, ao número de IS (quinze) alunos por turma, ao currículo e ao
calendário, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta
de unia educação de qualidade. (Governador Valadares)

1.5 -Redefinir a mdalidadc de educação de jovens e adultos como política
pública do Estado de Minas Gerais, ahraneen(lo os aspectos relacionados à
infraestrutura física, ao mobiliário e equipamentos. aos recursos didáticos,
ao número de alunos por turma. à gestão escolar, aos recursos humanos. l()
atendimento em turnos diferenciados e à reorganização do tempo escolar,
garantindo o planejamento pedagáieo aos profissionais e a especificidade
do tempo do educando. (Divinópolis)
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Educação de Joe,,s e Adubos

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação dejovens
e adultos, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao
mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por
turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de
uma educação de qualidade.

1.1 - Definir, em 1 (um) ano os padrões de atendimento da educação dejovens
e adultos. abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao
mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos, ao número mínimo e máxi-
!BQ de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensá-
veis à oferta de urna educação de qualidade. (AraçuaO

1.2 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Montes Claros, Paracatu).

1.3 — Substituiraexpressão 'da educação de jovens e adultos" pela expressão
"da educação de jovens, adultos e idosos". (Governador Valadares)

1.4—Definir, em conjunto com a sociedade civil, em 1 (uni) ano, os padrões de
atendimento da educação de jovens, adultos e idosos, abrangendo os aspec-
tos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos re-
cursos didáticos, ao número de 15 (quinze) alunos por turma, ao currículo e ao
calendário, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta
de unia educação de qualidade. (Governador Valadares)

1.5 - Redefinir a modalidade de educação de iovens e adultos como política
pública do Estado de Minas Gerais, abrangendo os aspectos relacionados à
infraestrutura física, ao mobiliário e equipamentos, aos recursos didáticos,
ao número de alunos por turma, à gestão escolar, aos recursos humanos, ao
atendimento em turnos diferenciados e à reorganização do tenino escolar.
garantindo o p laneiarnento peda gógico aos profissionais e a especificidade
do tempo do educando. (Divinópolis)
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!ducação de JOI't'fl.% e Adultos

1.6 - Incluir, após o termo "definir", a expressão "e implementar". (Juiz de Fora)

2— Implantar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades
da educação de jovens e adultos,

2. 1 —Aciscentaracxpns.são "cm 2 (dois)anos" após a palavra Implantar". (Paracatu)

2.2 - Desnvolvcr avaliação sistêmica, conlorme princípios da modalidade de
educação de jovens e adultos. que leve em consideração as vivências dos
educandos, a infraesruwra das unidades escolares e os processos
cos

pedagói-
 desenvolvidos no Município e regiões. (Divinópolis)

3 - Criar e implantar programa específico de colaboração entre Estado e
Municípios para garantir pleno atendimento à demanda por ensino fundamen-
tal de jovens e adultos.

3.1 - Acrescentar. no final. a expressão "nos cursos regulares presencial e
scmipresencial e especial de suplência". (Araçuaí)

3.2 - Implantar pro grania específico de colaboração entre Estado e Municípios
para garantir pleno atendimento à demanda por ensino fundamental e médio de
jovens, adultos e idosos. (Governador Valadares)

4— Desenvolver e implantar projeto de ensino com recursos didáticos e peda-
gogia específica para a educação de jovens e adultos.

4.1 - Acrecciitar. no final, a expressão "garantindo oferta continuada e forma-
ção de turmas sem exigência míflinia de alunos por turma". (Araçuaí)

4.2 - Acrescentar a expressão "cm 2 (dois) anos" após a palavra "implantar".
(Governador Valadares)

4.3 -- Acrescentar a expressão "cm colaboração com a Uemg" após a palavra
''implantar". (Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS-AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Criar e implantar programa de colaboração entre Estado e Municípios para
garantir atendimento à demanda por saúde e ensino fundamental de jovens e
adultos nos Cesecs. (Montes Claros)
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iducaçâo de Jore,iç e Adultos

1.6 - incluir, após o termo "definir", a expressão "e implementar". (Juiz de Fora)

2— Implantar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades
da educação dejovens e adultos.

2.1 _Aciescentara expressão "em 2(dois) anos" ajSsa palavra "lmpIaníar".(PancaúJ)

2.2—Desenvolveravaliação sistêrnica, conforme princípios da modalidadede
educacão de jovens e adultos, que leve ciii consideração as vivências dos
educandos, a infraestrutura das unidades escolares e os processos oedagói-
cos desenvolvidos no Município e re giões. (Divinópotis)

3—Criar e implantar programa específico de colaboração entre Estado e
Municípios para garantir pleno atendimento à demanda por ensino fundamen-
tal de jovens e adultos.

3.1 - Acrescentar, no final, a expressão "nos cursos regulares presencial e
semipresencial e especial de suplência".(Araçuaí)

3.2 - Implantar programa específico de colaboração entre Estado e Municípios
para garantir pleno atendimento à demanda por ensino fundamental e médio de
jovens, adultos e idosos. (Governador Valadares)

4—Desenvolver e implantar projeto de ensino com recursos didáticos e peda-
gogia específica para a educação de jovens e adultos.

4.1 —Acrescentar, no final, a expressão "garantindo oferta continuada e forma-
ção de turmas sem exigência mínima de alunos por turma". (Araçuaí)

4.2 —Acrescentar a expressão "em 2 (dois) anos" após a palavra "implantar".
(Governador Valadares)

4.3 - Acrescentar a expressão "em colaboração com a Uemg" após a palavra
"implantar". (Paracatu)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕESESTRATÉGIcAS

- Criar e implantar programa de colaboração entre Estado e Municípios para
garantir atendimento à denianda por saúde e ensino fundamental de jovens e
adultos nos Cesecs. (Montes Claros)
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de Jovens e ,Idulios

2 - Implantar cursos de aperfeiçoamento destinados aos profissionais que
forem atuar na EJA. (Montes Claros)

3—implantar educação de qualidade e dinâmica, que garanta uni projeto peda-
gógico adequado à realidade dos estudantes. (Paracatu)

4—Criar centros de convivência e instituir o passe livre para os educandos e
educadores da EJA, e programas de cuidados com a saúde do educando da
EJA. (Divinópolis)

5 - Garantir formação continuada para os profissionais da EJA.
(Divinópolis)

6 - Desenvolver, na modalidade da ELA. a educação profissionalizante de
acordo com  opção do educando e com a realidade de cada região mineira.
(Div 'mópolis)

7 - Discutir e elaborar. em 2 dois) anos, com osOS educadores da EiA, em parce-
ria com instituições públicas de ensino superior, projetos que permitam
potencializar e desenvolver as habilidades e competências dos alunos, de modo
a garantir o seu sucesso. (Juiz de Fora)

8 - Elaborar, em conpunto com a sociedade, e implementar proposta político-
pedagógica para a educação de jovens e adultos. (Uberlândia)

9 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de educação de jovens e
adultos. (Consulta Pública n°59)

METAS

1 - Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em 5
(cinco) anos, e erradicá-lo ao final de 10 (dez) anos.

1.1 - Substituir a expressão "ó(Y/ (sessenta por cento)" pela expressão"«
(oitenta por cento )".(Varginha)

2 - Em 5 (cinco) anos, 100% das escolas que oferecem EiA tendo
infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.

42



Educação de Jovens e Ad:. fios

2 - Implantar cursos de aperfeiçoamento destinados aos profissionais que
forem atuar na EJA. (Montes Claros)

3 — Implantar educação de qualidade edinâmica, que garanta um projeto peda-
gógico adequado à realidade dos estudantes. (Paracatu)

4—Criar centros de convivência e instituir o passe livre para os educandos e
educadores da EJA, e programas de cuidados com a saúde do educando da
EJA. (Divinópolis)

5 - Garantir formação continuada para os profissionais da EJA,
(l)ivinópolis)

6 - Desenvolver, na modalidade da EiA, a educação profissionalizante de
acordo com a opção do educando e com a realidade de cada região mineira.
(Divinópolis)

7—Discutir e elaborar, em 2 (dois) anos, com os educadores da EiA. ciii parce-
ria com instituições públicas de ensino superior, projetos que permitam
potencializar e desenvolveras habilidades e competências dos alunos, de modo
a garantir o seu sucesso. (Juiz de Fora)

8 - Elaborar, em conjunto com a sociedade, e implementar proposta político-
pedagógica para a educação de jovens e adultos. (Uberlândia)

9 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de educação de jovens e
adultos. (Consulta Pública ii" 59)

METAS

1 - Reduzir em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo, em 5
(cinco) anos, e erradicá-lo ao final de 10 (dez) anos.

1.1 — Substituira expressão "60% (sessenta por cento)" pela expressão"80%
(oitenta por cento)".(Varginlia)

2 - Em 5 (cinco) anos, 100% das escolas que oferecem EiA tendo
infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.
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de Joeens e Adultos

2,1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anus": (Araçuaí, Governador Valadares)
- "ciii até 3 (três) anos". (Montes Claros)

2.2 - Acrescentar. após o tenho "EIA", a expressão "presencial e
semipresenc ial". (Paracatu

2.3 - Em 2 (do is ) anos. 1004 (cem por cento) das escolas que oferecem DA
tendo infraestrutura l'ísíca e pedagógica adaptada às necessidades das pesso-
as com deficiência. (Varginha)

3— Padrões básicos de funcionamento implantados cm 50% (cinquenta por,
cento) das escolas que oferecem EiA. em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem
por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade
social.

3.1 - PadrCks básicos de funcionamento implantados cio 50Y (cinquenta por
cento) das escolas que olreceni EiA. cm 2 (dois) ano s. cem l(X)Y (cem porcentu).
cm 5 (cinco) anos. priorizando as áreas de maior uhnerahi]idade social. (Araçuaí)

3.2 - Substituir a expressão "ciii 5 (cinco) anos" pela expressão "em 2 (dois)
anos". (Governador Valadares)

3.3 - Padrões básicos de funcionamento implantados em OO7- (cem por cento)
das escolas que oferecem EiA. em 2 (dois) anos. pniorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social. (Varginha)

4—Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização
básica nos ensinos fundamental e médio da população de jovens e adultos, até
alcançar 100% (cem por cento) em 10 (dez) anos.

4.1 - Substituir a expressão "em 1  (de/) anos" pela expressão "em 5 (cinco)
anos". (Araçuaí)

4.2 - Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização
básica flOS ensinos fundamental e médio da população de ju\ ens. adultos dsí-

até alcançar l00'7( (cem p)rcento)cm 5 (cinco) anos. GovernadorValadares)

4.3 - Aumentar a progressividade do atendimento da demanda de escolanitação
básica nos ensinos fundamental e médio. (Varginha)
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Adultos

2.1 —Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2(dois) anos": (Araçuaí, Governador Valadares)
- "em até 3 (três) anos". (Montes Claros)

2.2 - Acrescentar, após o termo "EiA", a expressão "presencial e
sernipresencial". (Paracatu)

2.3 —Em 2 (dois) anos. 100% (cem por cento) das escolas que oferecem EIA
tendo infraestrutura física e nedarógica adaptada às necessidades das pesso-
as com deficiência. (Varginha)

3—Padrões básicos de funcionamento implantados em 50% (cinquenta por
cento) das escolas que oferecem EiA, em 5 (cinco) anos, e em .100% (cem
por cento), em .10 (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade
social.

3.1 - Padrões básicos de funcionamento implantados cm 50% (cinquenta por
cento)das escolas que oferecem EiA. em 2 (dois) anos, eeni 100% (cem porcento),
em 5 (cinco) anos. priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. (Araçuaí)

3.2 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão em 2 (dois)
anos". (Governador Valadares)

3.3 - Padrões básicos de funcionamento implantados ciii 100% (cem Dor ccffl
das escolas que oferecem EIA, em 2 (dois) anos. priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social. (Varginha)

4—Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização
básica nos ensinos fundamental e médio da população de jovens e adultos, até
alcançar 100% (cem por cento) em 10 (dez) anos.

4.1 -Substituir a expressão "em lO (dez) anos" pela expressão "em 5 (cinco)
anos". (Araçuaí)

4.2 - Aumentar progressivamente o atendimento da demanda de escolarização
básica nos ensinos fundamental e médio da população de jovens, adultos e
sos. até alcançar 100% (cem por cento) em 5 (cinco) anos. (Governador Valadares)

4.3 - Aumentar a ororessividade do atendimento da demanda de escolarização
básica nos ensinos fundamental e médio. (Varginha)
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de Jovens e ,4dulzos

5—Em 3 (três) anos, todos os alunos de EJA recebendo materiais didáticos
adequados a essa modalidade de ensino.

5.1 (iarantir que todos os alunos de EJA recebam, no momento da matrícula.
materiais didáticos adequados a essa modalidade de ensino. (Araçuaí)

5.2 - Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressào:
- "em até 1 (uni) ano": (Montes Claros)
- "cm 2 (dois) anos". (Governador Valadares, Varginha)

5.3 - Acrescentar, após a expressão "EJA", a expressão "presencial e
semipresencial". (Paracatu)

6—Em 2 (dois) anos, 100% (cem porcento) dos Programas de EJA partici-
pando de processo de avaliação externa periódica.

6.1 - Em 2 (dois) anos. I(X)% (cem por cento) dos Programas de EJA participan-
do de processo de avaliação externa periódiea, levando-se em consideração a
educação presencial e modular. (Montes Claros)

6.2 - Substituir a expressão eni 2 (dois) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos". (Governador Valadares)

7—Ampliar para 304 (trinta por cento) a oferta de vagas de EJA na opção
formação profissional, no prazo de 3(três) anos.

7.1 - Substituir o termo "302 (trinta por cento)" pelo termo "50% (cinquenta
por cento )". (Montes Claros)

7.2 —Ampliar para 707 (setenta por cento)a oferta de vagas de EJA na opção
formação profissional, no praio de 2 (dois) anos. (Varginha)

- Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

8.1 - Supressão da meta n 8. (Divinópolis. Uberlândia

8.2 - Garantir recursos orçamenLírios e tinaucciros para a implementação das me-
tas nos prazos previstos. (Araçuaí, Governador Valadares, Juiz de Fora.
Ubeiiân&a
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e ,iduitos

5—Em 3 (três) anos, todos os alunos de EJA recebendo materiais didáticos
adequados a essa modalidade de ensino.

5.1 - Garantir q ue todos os alunos de EJA recebam, no momento da matrícula.
materiais didáticos adequados a essa modalidade de ensino. (Araçuaí)

5.2 —Substituir a expressão "em 3 (três) anos" pela expressão:
- "em até 1 (um) ano": (Montes Claros)
- "em 2 (dois) anos". (Governador Valadares, Varginha)

5.3 - Acrescentar, após a expressão 'EJA", a expressão "presencial e
semipresenciàl". (Paracatu)

6— Em 2 (dois) anos, 100% (cem porcento) dos Programas de EJA partici-
pando de processo de avaliação externa periódica.

6.1 - Em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) dos Programas de EJA participan-
do de processo de avaliação externa periódica, levando-se em consideração a
educação presencial e modular. (Montes Claros)

6.2 - Substituir a expressão em 2 (dois) anos" pela expressão "em 3 (três)
anos", (Governador Valadares)

7—Ampliar para 30% (trinta porcento) a oferta de vagas de EJA na opção
formação profissional, no prazo de 3(três) anos.

7.1 - Substituir o termo "30% (trinta por cento)" pelo termo "50% (cinquenta
porcento)". (Montes Claros)

7.2 —Ampliar para 70% (setenta por cento) a oferta de vagas de EJA na opção
formação profissional, no prazo de 2 (dois) anos. (Varginha)

8— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

8.1 - Supressão da meta n°8. (Divinópolis, Uberlândia)

8.2 —Garantir recursos preamentários e financeiros para a imDlenlentacão das me-
tas nos prazos previstos. (Araçuaí, Governador Valadares, Juiz de Fora,
Un
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de Jovens e Adultos

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Garantir o atendimento de pessoas com necessidades especiais (psíquicas,
físicas) dentro do ambiente escolar. (Montes Claros)

2 - Garantir o funcionamento do laboratório de informática da escola e
disponibilizar profissional para atender aos alunos. (Montes Claros)

3—Prover, em 2 (dois) anos, 100% (cem por cento) das escolas estaduais e munici-
pais com laboratórios de informática conectados à internet. (Montes Claros)

4—Implementar processo coletivo de implantação de proposta curricular para
EJA no Estado. (Governador Valadares)

5 - Garantir, em 1 (um) ano, merenda a todos alunos de EJA presencial e
semipresencial do ensino fundamental e médio. (Paracatu)

6—Iniciar, em 1 (um) ano, a capacitação e a atualização continuada de profes-
sores e especialistas de EJA presencial e semipresencial . (Paracatu)

7—Fornecer material didático específico para a EJA. (Varginha)

8— Disponibilizar equipes de apoio multidisciplinar formadas por orientadores,
psicopedagogo, etc. (Varginha)
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Educação Especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÕES ESTRATÉGICAS

1—Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação especial,
abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e equi-
pamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão esco-
lar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade.

1.1 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Araçuaí, Montes Claros)

1.2 - Incluir, após o termo "definir", a expressão "e implementar". (Juiz de Fora)

2—Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

2.1 - Suprimir a ação estratégica n 2. (Consulta Pública n°63, Juiz de Fora,
Montes Claros, Paracatu)

2.2 - Criar instrumentos de divulgação dos trabalhos de docentes e escolas em
função dos bons resultados alcançados na formação dos alunos. (Governador
Valadares)

2.3 - Substituir o termo "premiação" pelo termo "valorização". (Varginha)

3—Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-pedagógicos
em todas as instituições de educação especial públicas e privadas.

3.1 - Inserir a expressão "implementar e acompanhar" após a expressão "Ela-
borar ou atualizar". (Araçuaí)

3.2 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão:
- "em até 2 (dois) anos"; (Montes Claros)
- "em 1 (um) ano". (Paracatu)

3.3 —Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-pedagógicos
em todas as instituições de ensino, contemplando o acesso de alunos especi-
ais. (Governador Valadares)
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Educação Especial

3.4 - Elaborar ou atualizar, no máximo em 2 anos, com a participação dos traba-
lhadores da educação, os projetos político-pedagógicos de todas as institui-
ções de educação especial públicas e privadas. (Juiz de Fora)

3.5 —Acrescentar, no final, a expressão "em relação à inclusão". (Varginha)

3.6 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-pedagógicos
em todos os centros de atendimento especializado e salas de recursos
multifuncionais. (Uberlândia)

3.7 - Concluir, em até 2 anos, os projetos político-pedagógicos das instituições
de educação especial, inserindo, em seu escopo, atividades de socialização
necessárias e indispensáveis a alunos com deficiência mental de maior comple-
xidade. (Consulta Pública n°64)

4—Implementar programas específicos de educação profissional para os
portadores de necessidades especiais.

4.1 - Implementar programas específicos de educação profissional para pesso-
as com necessidades es peciais, levando-se em conta os arranjos produtivos
lis. (Araçuaí)

4.2 —Acrescentar a expressão "de forma contínua" após o termo "Implementar".
(Montes Claros)

4.3 - Implementar programas específicos de educação profissional para os
portadores de necessidades especiais, em instituições públicas. (Governador
Valadares)

4.4 - Substituir a expressão "portadores de" pela expressão "pessoas com"
(Paracatu) / 'alunos com". (Varginha)

5—Implantar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades
da educação especial.

5.1 - Inserir a expressão "em até 2 (dois) anos" após o termo "Implantar".
(Montes Claros)

5.2 - Implementar serviço de educação especial complementar à escolarização.
(Governador Valadares)
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5.3 - Implantar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades
das pessoas com deficiência. (Consulta Pública n°66)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Garantir apoio financeiro para os Centros Especializados e Apaes já existen-
tes. (Araçuaí)

2 - Garantir a formação continuada dos professores das classes regulares que
atendam alunos com necessidades especiais. (Governador Valadares)

3 - Construir a acessibilidade do deficiente intelectual, mediante mudança de
atitude e incorporação de valores, para que seu convívio social e educacional
seja efetivo e se alcance o pleno desenvolvimento do potencial humano.
(Paracatu)

4 - Garantir a permanência das escolas especiais como escolas de fato e de
direito, e por isso inclusivas, do ponto de vista do acolhimento à diversida-
de. (Paracatu)

5 - Garantir formação continuada aos educadores que atuam na educação
especial. (Juiz de Fora)

6— Realizar acompanhamento de crianças e jovens com problemas de acentu-
ada gravidade ao longo do percurso educativo. (Varginha)

7 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento de pessoas com
deficiência, mobilidade reduzida ou com necessidades educacionais especiais
nas instituições de ensino. (Consulta Pública n'62)

METAS

1 - Em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas de educação
especial com infraestrutura física adaptada às necessidades das pessoas
com deficiência.

1.1 - Substituir a expressão "de educação especial "pela expressão "regula-
res". (Governador Valadares)
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1.2 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos" ;(Araçuaí)
- "em 3 (três) anos". (Montes Claros)

1.3 - Substituir o termo "educação" pelo termo "atendimento". (Paracatu)

1.4 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento)", pela
expressão "em 3 (três anos), 50% (cinquenta por cento". (Juiz de Fora)

1.5 - Em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas com infraestrutura
física de acordo com as orientações do desenho universal. (Varginha)

1.6 - Substituir o termo "das escolas" pelo termo "dos centros". (Uberlândia)

1.7 - Em até 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das instituições de
ensino com infraestrutura física e pedagógica adequada para receber alu-
nos com deficiência e necessidades educacionais especiais. (Consulta
Pública n'67)

2— Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta por
cento) das escolas de educação especial, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem
por cento), em 10 (dez) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade
social.

2.1 — Suprimira meta n° 2. (Varginha)

2.2 - Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta por
cento) das escolas de educação especial, em 2 (dois) anos, e em 100% (cem por
cento), em 5 (cinco) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Araçuaí, Uberlândia)

2.3 - Substituir a expressão "de educação especial "pelo termo "regulares"
(Governador Valadares)

2.4 - Substituir o termo "educação" pelo termo "atendimento". (Paracatu)

2.5 - Padrões básicos de funcionamento implantados em 50% (cinquenta por
cento) das escolas de educação especial, em 3 (três) anos, e em 100% (cem por
cento), em 8 (oito) anos, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora)
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2.6 - Implantar, em até 7 (sete) anos, estruturas básicas de funcionamento em
100% (cem por cento) das escolas regulares e de educação especial, priorizando
as áreas de maior vulnerabilidade social. (Consulta Pública n°68)

3—Universalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento de pessoas com necessida-
des educacionais especiais.

3.1 - Substituir a expressão "em lO (dez) anos" pela expressão:
- "em 5 (cinco) anos"; (Araçuaí, Montes Claros, Varginha)
- "em 2 (dois) anos". (Uberlândia)

3.2 - Universalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento de pessoas com necessida-
des educacionais especiais, nas escolares regulares. (Governador Valadares)

3.3 - Universalizar, em 5 (cinco) anos, o atendimento de pessoas com deficiên-
cia. (Paracatu)

3.4 - Universalizar, em 8 (oito) anos, o atendimento de pessoas com deficiência
e necessidades educacionais especiais. (Consulta Pública n° 69)

4—Ampliar progressivamente a jornada escolar diária, em até 10 (dez) anos,
visando à oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos
matriculados em escolas de educação especial.

4.1 - Suprimir a meta n°4. (Uberlândia)

4.2 - Substituir a expressão "em até 10 (dez) anos" pela expressão "em até 5
(cinco) anos". (Araçuaí)

4.3 -Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, em até 10 (dez) anos,
visando à oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos
necessidades especiais matriculados nas escolares regulares. (Governador
Valadares)

4.4 - Substituir o termo "educação" pelo termo "atendimento". (Paracatu)

4.5 —Ampliar progressivamente ajornada diária, em até 10 (dez) anos, visando
à oferta de tempo integral para 100% (cem por cento) dos alunos matriculados
em escolas de educação especial, oferecendo estrutura física, recursos huma-
nos, didáticos e financeiros. (Divinópolis)
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4.6 —Ampliar progressivamente ajornada escolar diária, em até 10 (dez) anos,
visando à oferta de tempo integral para 20% (vinte por cento) dos alunos
matriculados nas escolas da rede pública. (Varginha)

4.7 - Substituir a expressão "em até 10 (dez) anos" pela expressão "em até 8
(Oito) anos". (Consulta Pública n° 70)

5—Instalar, em cada um dos Municípios mineiros, no prazo de 4 (quatro) anos,
pelo menos uma escola regular de ensino fundamental e médio preparada, em
termos de profissionais capacitados, espaço físico e recursos didáticos, inclu-
indo livros didáticos e de literatura falados, em braile e em caracteres ampli-
ados, materiais para surdos e comunicação alternativa, para o atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais.

5.1 - Substituir a expressão "4 (quatro) anos" pela expressão "2 (dois) anos".
(Araçuaí, Montes Claros)

5.2 - Garantir, em 2 (dois) anos, que todas as escolas regulares de ensino
fundamental e médio estejam preparadas, em termos de profissionais capacita-
dos, espaço físico e recursos didáticos, incluindo livros didáticos e de literatu-
ra falados, em braile e em caracteres ampliados, materiais para surdos e comu-
nicação alternativa, para o atendimento de pessoas com necessidades educa-
cionais especiais. (Governador Valadares)

5.3 - Instalar, em cada um dos Municípios mineiros, no prazo de 4 (quatro)
anos, pelo menos uma escola regular de ensino fundamental e médio prepara-
da, em termos de profissionais capacitados, espaço físico, com pelo menos
uma sala de recursos multifuncionais, e recursos didáticos, incluindo livros
didáticos e de literatura falados, em braile e em caracteres ampliados, materiais
para surdos e comunicação alternativa, para o atendimento de pessoas com
deficiência. (Paracatu)

5.4 - Instalar, em cada um dos Municípios mineiros, no prazo de 4 (quatro) anos,
pelo menos uma escola regular de ensino fundamental e médio preparada, em
termos de profissionais capacitados, espaço físico e recursos didáticos, incluin-
do livros didáticos e de literatura falados, em braile e em caracteres ampliados,
materiais para surdos e comunicação alternativa, para o atendimento de pessoas
com necessidades educacionais especiais, visando à articulação das políticas
sociais com as políticas educacionais, e em 10 (dez) anos, garantir que 100% (cem
por cento) das escolas atendam a esses requisitos. (Divinópolis)
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5.5 -Garantir, no prazo de 2 (dois) anos, a oferta de atendimento educacional
especializado no contraturno, nas escolas, com professores especializados,
em consonância com a Política Nacional de Educação Especial e na perspecti-
va da educação inclusiva. (Varginha)

5.6 - Instalar, em todas as escolas regulares de ensino fundamental e médio, no
prazo de 4 (quatro) anos, espaço físico e recursos didáticos, incluindo livros
didáticos e de literatura falados, em braile e em caracteres ampliados, materiais
para pessoas com surdez e comunicação alternativa, para o atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais, bem como formação e pre-
paração dos profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. (Uberlândia)

6— Implantar, progressivamente, em até 10 (dez) anos, nos Municípios-sede
das SREs, pelo menos um centro especializado destinado ao atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais, associadas ou não à defici-
ência, em parceria com os Municípios e as organizações da sociedade civil.

6.1 - Substituir a expressão "em até 10 (dez) anos" pela expressão "em até 5
(cinco) anos". (Araçuaí)

6.2 - Implantar, progressivamente, em até 5 (cinco) anos, nos Municípios-sede
das SREs, e em suas cidades-polo, pelo menos um centro especializado desti-
nado ao atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais,
associadas ou não à deficiência, em parceria com os Municípios e as organiza-
ções da sociedade civil. (Montes Claros)

6.3 - Implantar, progressivamente, em até 10 (dez) anos, em todos os Municípi-
os, pelo menos um centro especializado destinado ao diagnóstico e atendi-
mento de pessoas com necessidades educacionais especiais, associadas ou
não à deficiência, em parceria com os Municípios e as organizações da socie-
dade civil. (Divinópolis)

6.4—Implantar, progressivamente, em até 5 (cinco) anos, um centro especializa-
do dotado de equipe multidisciplinar e destinado ao atendimento de pessoas
com necessidades educacionais especiais, associadas ou não à deficiência, em
parceria com os Municípios e as organizações da sociedade civil, interligando
educandos, família e escola. (Varginha)

6.5 -Assegurar atendimento por profissionais da área paramédica aos alunos
com necessidades especiais. (Uberlândia)
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6.6 - Implantar, progressivamente, em até 10 (dez) anos, nos Municípios-sede
das SREs, pelo menos um centro especializado destinado ao atendimento de
pessoas com necessidades educacionais especiais, em parceria com os Muni-
cípios e as organizações da sociedade civil. (Governador Valadares)

6.7 - Substituir a expressão "pessoas com necessidades educacionais especi-
ais" pela expressão "pessoas com deficiência e necessidades educacionais
especiais". (Consulta Pública n°71)

7—Informatização dos serviços da administração escolar de 100% (cem por
cento) das escolas estaduais de educação especial, em 2 (dois) anos, e das
escolas municipais, em 5 (cinco) anos.

7.1 - Informatização dos serviços da administração escolar de 100% (cem por
cento) das escolas estaduais de educação especial, em 1 (um) ano, e das esco-
las municipais, em 3 (três) anos. (Montes Claros)

7.2 - Informatização dos serviços da administração escolar de 100% (cem por
cento) das escolas regulares estaduais e municipais, em 2 (dois) anos. (Gover-
nador Valadares)

7.3 - Substituir o termo "educação" pelo termo "atendimento". (Paracatu)

7.4 - Informatização dos serviços da administração escolar de 100% (cem por
cento) das escolas de educação especial, municipal e estadual, em 2 (dois)

(Araçuaí, Divinópolis)

7.5 - Informatização de 100% (cem por cento) das escolas públicas em 2 (dois)
(Varginha)

7.6 - Informatizar centros de atendimento educacional especializados e salas
de recursos. (Uberlândia)

7.7 - Informatização dos serviços da administração escolar de 100%
(cem por cento) das escolas estaduais de educação especial, em até 2
(dois) anos, e das escolas municipais, em até 5 (cinco) anos. (Consulta
Pública n° 72)

8—Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for ocaso.
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8.1 - Suprimir a meta n° 8. (Divinópolis)

8.2 - Garantir recursos orcamentários e financeiros que viabilizem a
implementação das metas nos prazos previstos. (Araçuaí, Juiz de Fora)

8.3 - Implementar essas metas, observada a legislação vigente. (Varginha)

PROPOSTA NOVA -METAS

- Garantir, em 2 (dois) anos, em articulação com os entes federativos, a
criação de uma política nacional voltada ao atendimento das demandas peda-
gógicas e de infraestrutura dos estudantes com necessidades educacionais
especiais. (Varginha)
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EDUCAÇÃO INDÍGENA. EDUCAÇÃO
NO CAMPO E QUILOM BOLA

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1— Definir, em 2 (dois) anos, os padrões de atendimento da educação indígena,
da educação em escolas rurais e de comunidades remanescentes dos quilombos,
abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à ges-
tão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma educação
de qualidade.

1. 1 - Definir, em 1 (um) ano, os padrões de atendimento da educação indígena,
da educação em escolas rurais e de comunidades remanescentes dos quilombos,
abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à ges-
tão escolar democrática e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de
unia educação de qualidade. (Araçuaí)

1.2 - Substituir a expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Montes Claros)

1.3 -Garantir, em 2 (dois) anos, uma política educacional de atendimento da
educação indígena, da educação em escolas do campo e de comunidades
remanescentes dos quilombos, abrangendo os aspectos relacionados à di-
versidade geográfica, histórica e cultural, infraestrutura física, ao mobiliário e
equipamentos, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à
gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma edu-
cação de qualidade e diferenciada. (Divinópolis, Governador Valadares)

1.4 - Substituir a expressão "em escolas rurais" pela expressão "do campo".
(Paracatu)

1.5 - Excluir a expressão "em 2 (dois) anos". (Varginha)

1.6 - Substituir a expressão "os padrões" pela expressão "uma política educa-
cional". (Uberlândia)
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2—Elaborar e implementar projetos educativos próprios, incluindo plano
curricular e métodos de ensino específicos e adequados a cada realidade, bem
como a utilização de materiais didáticos condizentes.

2.1 - Incluir a expressão "atualizar e acompanhar" após a expressão
"implementar". (Araçuaí)

2.2 - Acrescentar, após o termo "implementar", a expressão "com a colabora-
ção das lES". (Paracatu)

2.3 - Acrescentar, no final, a expressão "com cada comunidade".
(Divinópolis)

2.4 - Constituir e implementar a base curricular para atender a educação dife-
renciada nas escolas do campo, adequar os métodos de ensino a cada realida-
de e utilizar materiais didáticos condizentes. (Varginha)

2.5 —Acrescentar, após o termo "incluindo", a expressão "calendário agrícola".
(Uberlândia)

3—Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função dos
bons resultados alcançados na formação dos alunos.

3.1 - Suprimir a ação estratégica n° 3. (Divinópolis, Governador Valadares,
Montes Claros, Paracatu, Uberlândia)

4—Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos, os projetos político-pedagógicos
em todas as escolas indígenas, rurais e quilombolas.

4.1 - Elaborar ou atualizar, implementar e acompanhar. em 2 (dois) anos, os
projetos político-pedagógicos, currículos, metodologia e formação em
alternância em todas as escolas indígenas, do campo e quilombolas. (Araçuaí)

4.2 - Substituir o termo "rurais" pelo termo "do campo". (Governador Valadares,
Paracatu)

4.3 - Elaborar ou atualizar, em 2 (dois) anos (Divinópolis) / bienalmente
(Uberlândia), de forma participativa e contextualizada, os projetos político-
pedagógicos em todas as escolas indígenas, do campo e quilombolas.
(Divinópolis, Uberlândia)
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5—Implantar processo de avaliação sistêmica que atenda às especificidades
das escolas rurais, indígenas e de comunidades de remanescentes de
quilombos.

5.1 - Substituir o termo "rurais" pelo termo "do campo". (Araçuaí, Paracatu)

5.2 - Elaborar, em parceria com a sociedade civil, e implantar processo de
avaliação sistêmica que atenda às especificidades das escolas do campo, indí-
genas e de comunidades de remanescentes de quilombos. (Divinópolis)

5.3 - Incluir, antes do termo "Implantar", a expressão "Elaborar e". (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Implementar cursos de formação continuada para os profissionais que forem
atuar na educação indígena, do campo e de quilombolas. (Montes Claros)

2 - Garantir a formação de professores nas diversas comunidades indígenas e
quilombolas a fim de assegurar o ensino da língua materna e uma educação
intercultural e bilíngue. (Governador Valadares)

3—Fazer cumprir a Lei n° 10.639, de 2003, nas comunidades remanescentes de
quilombos e indígenas, assim como em todas as escolas do Estado. (Governa-
dor Valadares)

4—Aprovar, regulamentar e implementar as diretrizes operacionais para a edu-
cação básica nas escolas do campo. (Governador Valadares, Varginha)

5 - Garantir merenda de qualidade, na cidade e no campo, priorizando os pro-
dutos agropecuários locais provenientes da agricultura familiar. (Paracatu,
Varginha)

6 - Criar programa de formação continuada adequado à realidade do campo,
obedecendo ao calendário agrícola. (Paracatu)

7 - Extinguir a política de nucleação das escolas do campo em área urbana e
expandir as redes de ensino estadual e municipais no interior. (Varginha)

8 - Instituir a educação profissional no campo. (Varginha)
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9 - Rever a composição dos Conselhos Municipais e Estaduais da Educação,
incluindo representação social do campo e observando a vinculação dos con-
selheiros com os órgãos públicos municipais e estadual. (Uberlândia)

METAS

1— Em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) das escolas rurais, indígenas e
de comunidades de remanescentes de quilombos com infraestrutura física
adaptada às necessidades das pessoas com deficiência.

1. 1 - Substituir o termo "rurais" pela expressão "do campo". (Araçuaí, Gover-
nador Valadares, Paracatu)

1.2 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Araçuaí, Uberlândia)
- "em até 3 (três) anos"; (Montes Claros)
- "em 3 (três) anos"; (Paracatu)
- em 4 (quatro) anos. (Governador Valadares)

1.3 - Substituir a expressão "infraestrutura física adaptada" pela expressão
"infraestrutura adequada" (Divinópolis)

2— Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta por
cento) das escolas rurais, indígenas e de comunidades de remanescen-
tes de quilombos, em 5 (cinco) anos, e em 100% (cem por cento), em 10
(dez) anos.

2. 1  - Suprimir a meta n°2. (Uberlândia)

2.2 - Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta por
cento) das escolas rurais, indígenas e de comunidades de remanescentes de
quilombos, em 2 (dois) anos, e em 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos.
(Araçuaí, Governador Valadares)

2.3 - Padrões básicos de funcionamento implantados em 70% (setenta por
cento) das escolas do campo, indígenas e de comunidades de remanescentes
de quilombos, em 3 (três) anos, e em 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos.
(Montes Claros, Paracatu)
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2.4 - Garantir água, luz, esgoto, laboratório deinformática com conexão à internet,
estradas apropriadas e transporte escolar de qualidade para as escolas do
campo, indígenas e das comunidades de remanescentes de quilombos.
(Divinópolis, Uberlândia)

3 - Universalizar, em 10 (dez) anos, o atendimento escolar das crianças e
jovens indígenas e dos remanescentes dos quilombos, em todos os níveis da
educação básica.

3.1 - Substituir a expressão "em 10 (dez) anos" pela expressão:
- "em 5 (cinco) anos"; (Araçuaí, Governador Valadares, Montes Claros,
Paracatu)
- "em 7 (sete) anos". (Uberlândia)

3.2 - Universalizar o atendimento escolar das crianças, jovens e adultos indígenas
e dos remanescentes de quilombos em todos os níveis da educação. (Divinópolis)

4—Em 5 (cinco) anos, todas as escolas rurais, indígenas e das comunidades de
remanescentes dos quiombos equipadas com recursos didáticos e infraestrutura
física necessários a uma educação de qualidade e com professores habilitados.

4.1 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Araçuaí)
-"em 3 (três) anos". (Montes Claros)

4.2 - Em 2 (dois) anos, todas as escolas do campo, indígenas e das comunida-
des de remanescentes dos quilombos equipadas com recursos didáticos
atualizados e infraestrutura física necessários a uma educação de qualidade e
com professores habilitados. (Governador Valadares)

4.3 - Em 2 (dois) anos, todas as escolas do campo, indígenas e das comunida-
des remanescentes dos quilombos equipadas com recursos didáticos e infra-
estrutura física necessários a uma educação de qualidade e com professores
habilitados. (Paracatu)

4.4 - Acrescentar, após a expressão "recursos didáticos", a expressão "ade-
quados". (Divinópolis)

4.5 -Em 3 (três) anos, todas as escolas rurais, indígenas e das comunidades de
remanescentes dos quilombos equipadas com recursos didáticos e infraestrutura
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física necessários a uma educação de qualidade e com professores habilitados
ou com formação específica. (Uberlândia)

5 - Laboratórios de informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas rurais, indígenas e das comunidades de remanescentes dos
quilombos, em 3 (três) anos.

5.1 - Suprimira meta n° 5. (Divinópolis)

5.2 - Laboratórios de informática conectados à internet em 100% (cem por
cento) das escolas do campo, indígenas e das comunidades de remanescentes
dos quilombos, em 2 (dois) anos. (Araçuaí)

5.3 - Substituir o termo "rurais" pelo termo "do campo". (Governador Valadares,
Paracatu)

6— Desenvolver e consolidar, no prazo de 5 (cinco) anos, modelo de organiza-
ção e funcionamento das escolas indígenas, de pequenas escolas rurais e de
escolas situadas em comunidades de remanescentes de quilombos.

6.1 - Suprimira  meta n° 6. (Uberlândia)

6.2 - Desenvolver e consolidar, no prazo de 2 (dois) anos, diretrizes de organi-
zação e funcionamento das escolas indígenas, de pequenas escolas rurais e de
escolas situadas em comunidades de remanescentes de quilombos. (Araçuaí)

6.3 - Desenvolver e consolidar, no prazo de 3 (três) anos, diretrizes de organização
e funcionamento das escolas indígenas, de pequenas escolas rurais e de escolas
situadas em comunidades de remanescentes de quilombos. (Governador Valadares)

6.4 - Desenvolver e consolidar, no prazo de 3 (três) anos, modelo de organiza-
ção, funcionamento e implantação nas escolas indígenas, de escolas do campo
e de escolas situadas em comunidades de remanescentes de quilombos, em
seus locais de origem. (Paracatu)

6.5 - Adotar as propostas pedagógicas das escolas do cam po, indígenas e
quilombolas, adequando currículo e calendário agrícola, com a metodolo g ia da
alternância e formação em alternância. (Divinópolis)

7—Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.
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7.1 - Suprimir a meta n° 7. (Divinópolis)

7.2 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a implementação
das metas nos prazos previstos. (Araçuaí, Juiz de Fora, Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Implementar o ensino médio no campo em parceria com Estado e Municípi-
os, garantindo aos jovens e adultos sua permanência no campo. (Araçuaí)

2— Mapear e regulamentar as comunidades diversificadas, com a participação
de seus representantes. (Divinópolis)

3 - Adotar o termo "educação do campo" como referência das escolas e do
projeto educacional desse segmento. (Divinópolis, Uberlândia)

4—Rever a política de nucleação de escolas do campo e extingui-la nas áreas
urbanas. (Divinópolis, Uberlândia)

5—Garantir merenda de qualidade, na cidade e no campo, priorizando os produ-
tos agropecuários provenientes da agricultura familiar. (Divinópolis, Uberlândia)

6 - Garantir participação da sociedade civil organizada do campo nos conse-
lhos municipais e estadual de educação. (Divinópolis)

7 - Implementar a lei das relações étnico-raciais no ambiente escolar, assegu-
rando dotação orçamentária, apoio técnico, pedagógico estrutural e bibliográ-
fico para sua implantação. (Divinópolis)

8 -Realizar campanhas educativas pelos diferentes tipos de mídia abordando
a diversidade étnico-racial brasileira. (Divinópolis)

9 - Implantar escolas indígenas em consonância com as normas dispostas na
Resolução CNEICEB, de 3 de novembro de 1999. (Divinópolis)

10— Criar cursos de licenciatura nas universidades estaduais para a formação
específica de educadores do campo, indígena e quilombolas. (Divinópolis,
Uberlândia)
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li - Implementar, em âmbito estadual, o Programa Saberes da Terra (Pró-jovem
Campo). (Divinópolis, Uberlândia)

62



Educação Superior

EDUCAÇÃO SUPERIOR
METAS

1 - Instituir, no prazo de 1 (um) ano, sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fórum de Educação, Ciência
e Tecnologia, com participação da comunidade e entidades civis organizadas,
com o objetivo de fomentar a discussão sobre questões educacionais pertinen-
tes a esse nível de ensino, com vistas a garantir:

a) compatibilização das políticas e ações da educação superior com as
demandas, expectativas e necessidades de desenvolvimento econômico,
social e cultural do Estado, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade
social;

b)provimento, até o final da vigência deste Plano, da oferta da educação supe-
rior para 100% (cem por cento) dos concluintes do ensino médio e, pelo
menos a 30% (trinta por cento) dos jovens de 18 a 24 anos, garantindo igual-
dade de oportunidades e equidade;

c) ampliação, com a colaboração da União, da oferta da educação superior
pública nas modalidades presencial e a distância, de modo a assegurar, em 5
(cinco) anos, o aumento de 40% (quarenta por cento) das vagas, e 60% (ses-
senta por cento), em 10 (dez) anos, com prioridade para as regiões do Estado
de maior vulnerabilidade social;

d) formação inicial de professores da educação básica, com prioridade para as
licenciaturas cuja carência já foi diagnosticada, visando eliminar, em 5 (cin-
co) anos, o déficit de professores habilitados;

e) que as políticas da educação superior, da administração pública e priva-
da, nas diferentes regiões do Estado, contribuam para o desenvolvimento e
qualificação da educação básica, através de programas de formação conti-
nuada;

1) reformulação, no prazo de 2 (dois) anos, das propostas curriculares dos
cursos superiores de formação dos professores, com ênfase na
profissionalização desde o início do curso, garantindo a oferta dos saberes
específicos, processuais e metodológicos;
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g)inclusão, no prazo de 2 (dois) anos, nas propostas curriculares dos cursos
superiores de formação de professores, dos seguintes temas: educação inclu-
siva, sexual, ambiental, educação para a sustentabiidade e responsabilidade
social, ética, justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade, tolerância,
pluralidade cultural, saúde, empreendedorismo, economia, temas locais, en-
tre outros;

h) ampliação, no prazo de 2 (dois) anos, do campo de estágio supervisionado
das diversas licenciaturas e áreas afins, através de convênios firmados com
os órgãos gestores das escolas públicas;

i) ampliação dos recursos para as pesquisas, destinando 1 % (um por cento)
da arrecadação do Estado à Fapemig;

j) implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e fi-
nanceira, quando for o caso.

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Garantir a democracia na definição da reitoria das universidades públicas
estaduais mediante indicação, pelo governo, do(a) candidato(a) mais votado(a)
pela comunidade acadêmica. (Montes Claros)

2 - Criar Plano Estadual de Assistência Estudantil, contemplando creches,
restaurantes e moradia universitária para que haja uma política de permanência
dos estudantes nas universidades estaduais. (Montes Claros)

3—Aumentar o financiamento do ensino superior de 2% (dois por cento) para
5% (cinco por cento). (Montes Claros)

4—Ampliara oferta de vagas no ensino superior público, garantindo, em 10
(dez) anos, a oferta de vagas para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos
alunos egressos das escolas públicas. (Montes Claros)

5—Viabilizar parcerias com as universidades para que os estudantes habilita-
dos em licenciatura e tecnologia, entre outros cursos, possam contribuir no
processo de aprendizagem dos alunos e no apoio aos professores. (Montes
Claros)
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6—Acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas que facilitem o acesso
à educação superior pelas minorias, vítimas de discriminação, por meio de
programas de compensação de deficiências de sua formação anterior, permitin-
do-lhes competir em igualdade de condições nos processos de seleção e ad-
missão ao ensino superior. (Governador Valadares)

7—Construir, imediatamente, o campus Uemg-13H. (Divinópolis)

8 - Expandir a oferta de cursos de licenciatura na Uemg. (Divinópolis)

9 - Incorporar à Uemg as unidades associadas que hoje a compõem.
(Divinópolis)

10 - Estabelecer, no prazo de 1 (um) ano, calendário de planejamento com
ações a serem efetivadas, buscando, no prazo de 5 (cinco) anos, realizar todas
as propostas feitas. (Divinópolis)

II - Garantir, no orçamento estadual, recursos para implementação das metas
aprovadas, dentro dos prazos previstos. (Juiz de Fora)

12 - Prover estrutura física e pedagógica para o atendimento a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino superior. (Con-
sulta Pública n°74)
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FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DÁ
EDUCAÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1—Desenvolver programa de formação continuada dos educadores e gestores
da rede pública, visando à sua preparação para utilização das novas tecnologias
da informação e comunicação em uso nas escolas.

.1 - Suprimir a ação estratégica n° 1. (Uberlândia)

1.2 - Desenvolver programa de formação continuada dos educadores, profes-
sores. especialistas e gestores da rede pública, visando à sua preparação para
utilização das novas tecnologias da informação e comunicação em uso n
sistema de educação. (Montes Claros)

1.3 - Desenvolver programas de formação continuada para todos os profissi-
onais da educação para o uso da informática educativa e da informática instru-
mental, conforme o segmento. (Governador Valadares)

1.4 - Desenvolver, ampliar e implementar programas de formação continuada,
em serviço, para todos os profissionais da educação básica, visando não ape-
nas a seu aperfeiçoamento nas áreas do conhecimento, como também sua
preparação para utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação em
uso. (Paracatu)

1.5—Discutir, propor e implementar, coletivamente, uma política de formação
continuada, para garantir a qualificação profissional permanente e o aperfeiço-
amento dos educadores que atuam nos diversos níveis e modalidades de ensi-
no. (Divinópolis)

2—Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, programas
de formação inicial de professores, presencial e a distância, especialmente
nas áreas de conhecimento e em localidades em que houver carência de
docentes habilitados nas escolas públicas.
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2.1 - Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, programas
de formação inicial e continuada de professores, presencial e a distância, espe-
cialmente nas áreas de conhecimento e em localidades em que houver carência
de docentes habilitados nas escolas públicas, priorizando também os profissi-
onais da educação que atuam em áreas para as quais não possuem habilitação
específica. (Governador Valadares)

2.2 - Incluir, após a expressão "presencial e a distância", a expressão "priman-
do pela qualidade de ambos". (Paracatu)

2.3 - Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior, fundações,
preferencialmente públicas, ou em coparceria com instituições privadas
credenciadas pelos critérios de excelência do MEC, cursos presenciais e a
distância, nas áreas de conhecimento, em todos os níveis de especialização, no
Estado de Minas Gerais, inclusive nas localidades em que houver carência de
docentes habilitados nas escolas públicas. (Varginha)

3— Rever e consolidar, em 4 (quatro) anos, a legislação de pessoal dos servi-
dores da educação do Estado e das redes municipais de ensino.

3.1 - Substituir a expressão "em 4 (quatro) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Araçuaí, Juiz de Fora, Paracatu)
- "em até 1 (um) ano". (Montes Claros, Uberlândia)

4—Criar e implantar, em 2 (dois) anos, programa de aquisição de computadores
e outros materiais de uso profissional para os servidores das escolas públicas.

4.1 — Substituira expressão "em 2 (dois) anos" pela expressão "em 1 (um) ano".
(Juiz de Fora, Paracatu)

4.2 - Desenvolver programa de formação continuada dos educadores e gestores
da rede pública, visando à preparação para utilização de todas as tecnologias
da informação e comunicação em uso nas escolas. (Varginha)

4.3 - Criar e implantar, imediatamente, programa de aquisição de computado-
res, "softwares" e Outros materiais de uso profissional para os servidores das
escolas públicas. (Varginha)

4.4 - Desenvolver e ampliar programa de formação continuada dos educa-
dores e gestores da rede pública, visando à sua preparação para utiliza-
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ção das novas tecnologiãs de informação e comunicação em uso nas
escolas, viabilizando, em 2 (dois) anos, programa de aquisição de
"notebooks" e outros materiais, de acordo com a real necessidade do
servidor. (Uberlândia)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Garantir a implantação, para todos os profissionais da educação, do piso
salarial profissional nacional (Governador Valadares), obedecendo a critérios
de escolaridade estabelecidos em planos de carreira. (Paracatu)

2 - Garantir o cumprimento da Lei n° 11.738, de 2008, que estabelece o piso
salarial nacional e os critérios para sua atualização. (Consulta Pública n°s 5,
44,101 e 201, Araçuaí, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Varginha)

3 - Implementar, imediatamente, as disposições da Lei n° 11.73 8, de 2008, para
jornada de 24 horas de formação em nível médio, com 30% (trinta por cento) de
hora por atividade extrassala e pagamento por habilitação conforme a Lei n'
15.293, de 2004, que instituiu o plano de carreira. (Governador Valadares,
Paracatu, Uberlândia)

4 - Contemplar, no prazo de 1 (um) ano, 100% (cem por cento) dos demais
profissionais da educação com o piso salarial, de acordo com o valor estabele-
cido pelo custo-aluno. (Araçuaí)

5 - Liberar os profissionais da educação para participar, no mínimo, de dois
eventos de sua área por ano. (Juiz de Fora)

6 - Criar condições para que os profissionais da educação possam relatar suas
experiências e publicar seus artigos. (Juiz de Fora)

7 - Rever o plano de carreira dos servidores da rede estadual, implementando
enquadramento e pagamento imediato por habilitação, após conclusão de gra-
duação e pós-graduação, desvinculando-os do período de exercício e da ava-
liação individual de desempenho. (Juiz de Fora)

8— Garantir a execução e a aplicação do plano de carreira, cargos e salários dos
profissionais da educação e garantir a aplicação do piso salarial nacional, res-
peitando ajornada de trabalho existente nos sistemas de ensino. (Divinópolis,
Juiz de Fora)
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9—Implementar, desenvolver e ampliar os programas de formação continuada
para todos os profissionais da educação básica. (Araçua, Montes Claros)

lO - Destinar 30% (trinta por cento) da carga horária dos professores, em sua
unidade de ensino, para o estudo, formação, preparação de aulas, avaliações e
reuniões pedagógicas. (Divinópolis)

11 - Implantar a escola experimental para atender alunos das licenciaturas.
(Montes Claros)

12 - Garantir atenção aos profissionais da educação quanto a: saúde,
especialmente mediante atendimento de qualidade do Ipsemg no interior;
atendimento odontológico adequado e extensivo aos dependentes; vale-
transporte e vale-alimentação; lazer e disponibilização de linhas de finan-
ciamento para aquisição e reforma da casa própria. (Divinópolis, Gover-
nador Valadares)

13 - Implementar política de saúde e prevenção de doenças profissionais para
os profissionais da educação. (Juiz de Fora)

14—Implementar a criação, em todos os Municípios, de bibliotecas públicas e
de biblioteca específica para os educadores, atualizada com publicações e
periódicos, disponibilizando material de pesquisa e referência para estudos
individuais. (Varginha)

15 - Promover, a cada 2 (dois) anos, concurso público para provimento
dos cargos vagos, em todos os níveis. (Divinópolis, Montes Claros,
Varginha)

16 -Tornar obrigatória a admissão apenas de professores e demais profissio-
nais da educação que possuam as qualificações mínimas exigidas no art. 62 da
Lei de Diretrizes e Bases. (Divinópolis)

17 - Garantir aos profissionais da educação ingresso, permanência e conclu-
são gratuitos em curso superior de graduação, pós-graduação, mestrado e
doutorado, por área de atuação, com liberação remunerada para tais fins, sem
prejuízo financeiro na carreira. (Divinópolis, Uberlândia)

18 - Criar curso de capacitação para profissionais da educação nos sistemas
socioeducativo e penitenciário. (Uberlândia)
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19—Garantir os exames de acuidade visual e auditiva para os profissionais da
educação. (Uberlândia)

20—Promover uma avaliação global de todo o corpo docente, objetivando seu
aprimoramento teórico e prático contínuo e sua valorização pessoal e profissi-
onal, para que possa atuar com competência técnica e compromisso político.
(Consulta Pública n°93)

21 - Oferecer aos profissionais da educação meio de transporte adequado e
gratuito, principalmente para aqueles que trabalham em locais mais distantes,
como na zona rural e distritos de sua cidade. (Consulta Pública n° 166)

22 - Criar sistema de premiação dos professores e das escolas em função
dos bons resultados alcançados na formação dos alunos. (Consulta Públi-
ca n°61)

23 - Instituir política de formação dos profissionais em cursos de licenciatu-
ra, garantindo que só atuem na educação básica professores habilitados.
(Juiz de Fora)

METAS

1 - Desenvolver e implantar, em 2 (dois) anos, programa de formação de
professores para atuar na área de educação especial, promovendo a sua
capacitação em braile, libras e comunicação alternativa.

.1 - Desenvolver e implantar, imediatamente, programa de formação de educa-
dores e gestores para atuar na área de educação inclusiva, promovendo a sua
capacitação em braille, libras e comunicação alternativa. (Varginha)

2—Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa de
professores com curso Normal Médio completo ou superior atuando na edu-
cação infantil e, para 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos.

2.1 - Suprimir a meta n° 2. (Governador Valadares)

2.2 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 3 (três) anos, a taxa de
professores com curso Normal Médio completo ou superior atuando na educa-
ção infantil e, para 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos. (Araçuaí)
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2.3 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 2 (dois) anos, a taxa de
professores com curso Normal Médio completo ou superior atuando na educa-
ção infantil e, para 100% (cem por cento), em 4 (quatro) anos. (Montes Claros)

2.4 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 2 (dois) anos, a taxa de
professores com curso Normal Médio completo ou superior atuando na educa-
ção infantil e, para 100% (cem por cento), em 5(cinco) anos. (Paracatu)

2.5 —Aumentar para 100% (cem por cento), em 2 (dois) anos, a taxa de educado-
res 	curso Normal Superior atuando na educação infantil. (Varginha)

2.6 - Aumentar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa de
professores com curso Normal Médio completo ou superior atuando na educa-
ção infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental e, para 100% (cem por
cento), em 10 (dez) anos. (Juiz de Fora)

3— Elevar para 65% (sessenta e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa de
professores habilitados com formação superior completa atuando nas séries ini-
ciais do ensino fundamental e, para 80% (oitenta por cento), em 10 (dez) anos.

3.1 -Suprimira  meta n° 3. (Governador Valadares)

3.2 - Elevar para 65% (sessenta e cinco por cento), em 3 (três) anos, a taxa de
professores habilitados com formação superior completa e específica em sua
área de atuação nas séries iniciais do ensino fundamental e, para 80% (oitenta
por cento), em 5(cinco) anos. (Araçuaí)

3.3 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão:
- "em 2 (dois) anos"; (Montes Claros)
- "em 3 (três) anos". (Juiz de Fora)

3.4 - Elevar para 80% (oitenta por cento), em 3 (três) anos, a taxa de professores
habilitados com formação superior completa atuando nas séries iniciais do
ensino fundamental e, para 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos. (Paracatu)

3.5 - Substituir a expressão "em 5 (cinco) anos" pela expressão

4—Elevar para 90% (noventa por cento), cm 5 (cinco) anos, a taxa de profes-
sores habilitados com formação superior completa atuando nas séries finais
do ensino fundamental e, para 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos.
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4.1 -Suprimira  meta n°4. (Governador Valadares)

4.2 - Elevar para 90% (noventa por cento), em 3 (três) anos, a taxa de professo-
res habilitados com formação superior completa e específica em sua área de
atuação nas séries finais do ensino fundamental e, para 100% (cem por cento),
em 5 (cinco) anos. (Araçuaí)

4.3 - Elevar para 90% (noventa por cento), em 2 (dois) a 4 (quatro) anos, a taxa
de professores habilitados com formação superior completa atuando nas séri-
es finais do ensino fundamental e, para 100% (cem por cento), em 2 (dois) anos.
(Montes Claros)

4.4 - Elevar o acesso de 100% (cem por cento) dos professores. em 2 (dois)
anos, para habilitação em formação superior completa, atuando nas séries fi-
nais do ensino fundamental. (Varginha)

5—Elevar para 97% (noventa por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa de profes-
sores habilitados com formação superior completa atuando no ensino médio e,
para 100% (cem por cento), em 10 (dez) anos.

5.1 — Suprimir ameta n°5. (Governador Valadares)

5.2 - Elevar para 97% (noventa por cento), em 3 (três) anos, a taxa de
professores habilitados com formação superior completa e es pecífica em
sua área de atuação no ensino médio e, para 100% (cem por cento), em 5
(cinco anos. (Araçuaí)

5.3 - Substituir a expressão "em 10 (dez) anos" pela expressão "em 4 (quatro)
anos". (Montes Claros)

5.4 - Substituir as metas 2, 3,4 e  pela seguinte: Garantir, no prazo máximo de
3 (três) anos, que 100% (cem por cento) dos professores uue atuam na educa-
ção básica estejam habilitados em curso superior específico, conforme a área
de atuação. (Governador Valadares)

5.5 - Substituir as metas 4 e 5 pela seguinte: Elevar para 90% (noventa por
cento), em 3 (três) anos, a taxa de professores habilitados com formação supe-
rior completa atuando nas séries finais dos ensinos fundamental e médio e para
100% (cem por cento). em 5 (cinco) anos. (Paracatu)
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5.6 - Elevar o acesso de 100% (cem por cento) dos professores, em 2 (dois)
anos, para habilitação em formação superior completa, atuando no ensino mé-
dio. (Varginha)

5.7 - Elevar para 97% (noventa por cento), em 3 (três) anos, a taxa de professo-
res habilitados com formação superior completa atuando no ensino médio e,
para 100% (cem por cento), em 5 (cinco) anos. (Juiz de Fora)

6—Desenvolver e implementar, em 2 (dois) anos, sistema de certificação
ocupacional de educadores e demais profissionais da educação.

6.1 - Suprimir a meta n° 6. (Araçuaí, Governador Valadares, Juiz de Fora,
Paracatu)

7—Em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) do pessoal auxiliar que atua na
educação básica com escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

7.1 - Garantir que. em 5 (cinco) anos, 100% (cem por cento) do pessoal auxiliar
que atua na educação básica te nha escolaridade mínima de ensino fundamen-
tal completo. (Paracatu)

8—Reduzir em 50% (cinquenta por cento), em 5 (cinco) anos, o percentual de
servidores com contrato temporário na rede pública e em 80% (oitenta por
cento), em 10 (dez) anos.

8.1 - Suprimir a meta n° 8. (Juiz de Fora, Paracatu)

8.2 - Reduzir em 100% (cem por cento), em 2 (dois) anos, o percentual de
servidores com contrato temporário na rede pública, garantindo o provimento
dos cargos vagos mediante concurso público em todos os níveis de ensino, a
cada 2 (dois) anos. (Varginha)

8.3 - Realizar, imediatamente, concurso público para provimento de cargos em
todos os níveis e modalidades da educação básica, com posse a cada 2 (dois)
anos. (Uberlândia)

9—Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

9.1 - Suprimir a meta n° 9. (Divinópolis)
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9.2 - Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem a
implementação das metas nos prazos previstos. (Araçuaí, Governador
Valadares, Paracatu, Uberlândia)

9.3 —Estabelecer fontes de recursos e incentivos e garantir previsão orçamen-
tária para formação e valorização dos profissionais da educação. (Juiz de Fora)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Desenvolver e implementar, em 2 (dois) anos, programa de formação de
professores em mídias na educação. (Araçuaí)

2— Garantir, no orçamento estadual, disponibilidade orçamentária que garanta a
implementação das metas aprovadas dentro do tempo previsto. (Montes Claros)

3 —Assegurar, por direito, no curso Normal Médio a habilitação para educação
infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental, nos termos do art. 62 da
Lei de Diretrizes e Bases. Regulamentar o estágio curricular; respeitar os planos
curriculares dos cursos nas escolas onde já existam; criar coordenação pedagó-
gica para o curso, por ter especificidade e rubrica próprias. (Juiz de Fora)

4—Desenvolver e implantar, em 2 (dois) anos, programa de formação de profes-
sores para atuar na área de educação especial e nos sistemas educacionais
socioeducativo e penitenciário. (Uberlândia)

5 - Garantir, em 2 (dois) anos, os exames de acuidade visual e auditiva para os
profissionais da educação a fim de prevenir problemas e garantir o tratamento
adequado aos que apresentarem deficiência. (Uberlândia)

6 - Garantir aos egressos do curso Normal Médio a continuidade dos estudos
em nível superior. (Juiz de Fora)

7 - Implementar política pública de formação dos profissionais da educação,
visando elevar para 50% (cinquenta por cento), em 2 (dois) anos, a taxa de
profissionais com formação em mestrado. (Juiz de Fora)

8 - Implementar política pública de formação dos profissionais da educação,
visando elevar para 50% (cinquenta por cento), em 5 (cinco) anos, a taxa de
profissionais com formação em doutorado. (Juiz de Fora)
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9 - Realização periódica de congressos, seminários e painéis envolvendo to-
dos os parceiros da educação, objetivando a avaliação e reestruturação perma-
nente do sistema. (Consulta Pública n°97)
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FINANCIAMENTO E GESTÃO
AÇÕES ESTRATÉGICAS

1— Manutenção dos princípios da gestão democrática e descentralizada, atra-
vés do fortalecimento dos órgãos colegiados das escolas e Municípios e do
aperfeiçoamento do processo de participação dos pais e da comunidade na
gestão das escolas públicas.

• 1 —Fortalecer os princípios da gestão democrática e descentralizada por meio
dos órgãos colegiados das escolas estaduais e municipais públicas, garantin -
do os pressupostos da transparência, publicidade e acesso à informação e ao
local da atividade de sua competência. (Divinópolis)

1.2 - Criar a cogestão da escola por meio da administração colegiada, baseada
nos princípios da Gestão Total pela Qualidade - GTO, com a participação de
pais, professores/funcionários e alunos, a partir da direção e da responsabili-
dade tripartite. (Consulta Pública n°96)

1.3 --Incentivar e orientar a direção das escolas públicas para que estimulem a
instituição formal, com re gistro público dos documentos constitutivos, das
associações de pais e grêmios estudantis. (Consulta Pública n° 81)

2 - Formação continuada dos gestores em todos os níveis dos sistemas
públicos de ensino será assegurada, com ênfase especial na gestão do pro-
cesso pedagógico.

2.1 - Assegurar a formação continuada dos gestores e conselhosmunicipais
de educação, Superintendências Regionais de Ensino em todos os níveis dos
sistemas públicos de ensino, com ênfase especial na gestão do processo peda-
gógico e financeiro.(Araçuaí)

3— Consolidação e aperfeiçoamento do processo de escolha democrática dos
diretores das escolas públicas, incentivando a participação dos sistemas mu-
nicipais.

3.1 - Consolidação e aperfeiçoamento do processo de escolha democrática
dos diretores das escolas e dos dirigentes das Superintendências Regionais
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de Ensino - SREs, incentivando a participação dos sistemas municipais (Go-
vernador Valadares, Montes Claros, Varginha), com a efetiva participação da
comunidade escolar. (Juiz de Fora, Paracatu, Uberlândia)

3.2 - Consolidação, avaliação e aperfeiçoamento permanente do processo de es-
colha democrática dos diretores de escolas públicas, incentivando a adesão dos
sistemas municipais e de Superintendentes Regionais de Ensino. (Divinópolis)

4—Revisão do papel desempenhado pelas Superintendências Regionais de
Ensino, no âmbito da rede estadual e da articulação, e cooperação com as redes
municipais e particular, enfatizando e fortalecendo sua ação pedagógica.

5—Consolidação de uma cultura de avaliação indispensável para verificar a
eficácia das políticas públicas da educação.

5.1 - Consolidação de uma cultura de avaliação das políticas públicas, indis-
pensável para verificar sua eficácia e para garantir a melhoria da educação.
(Consulta Pública n°34, Paracatu, Uberlândia, Varginha)

5.2—Consolidação de uma cultura de avaliação processual, ferramenta neces-
sária à verificação das efetividades das políticas públicas de educação pauta-
das na busca da equidade regional. (Divinópolis)

5.3 - Consolidação de uma cultura de avaliação diagnóstica, qualitativa e quan-
titativa, do processo de aprendizagem e da infraestrutura, indispensável para
verificar a eficácia das políticas públicas da educação. (Montes Claros)

6—Efetiva descentralização e autonomia da gestão escolar nas dimensões
pedagógica, administrativa e financeira.

6.1 —Efetiva descentralização e autonomia da gestão educacional (Secretários,
Superintendentes. Diretores, Coordenadores), nas dimensões pedagógica,
administrativa e financeira. (Paracatu)

6.2 - Efetiva descentralização e autonomia da gestão escolar nas dimensões
pedagógica, administrativa e financeira, segundo os princípios e parâmetros
básicos do sistema nacional de educação pública. (Divinópolis)

7—Garantia de maiores recursos financeiros para a educação básica com a
exclusão progressiva da folha de pagamento dos aposentados do cálculo do
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mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) destinados à educação no Estado e
Municípios.

7.1—Excluir da folha de pagamento dos profissionais da educação o cálculo do
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) destinados à educação no Estado e
Municípios. (Divinópolis)

7.2 - Excluir o termo "progressiva". (Governador Valadares, Paracatu)

7.3 - Substituir a expressão "progressiva" pela expressão "imediata".
(Divinópolis, Montes Claros, Varginha)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 - Incentivar, por meio das Superintendências de Ensino, a criação do Sistema
Municipal de Educação com vistas a maior agilidade no processo educacional,
com base nos princípios da descentralização e regionalização do ensino. (Mon-
tes Claros)

2 - Ampliar, progressivamente, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
destinado à educação. (Divinópolis, Juiz de Fora, Paracatu, Varginha)

3—Criar e implementar um programa orçamentário para garantir a aplicação de recur-
sos na educação, compreendendo corpo discente, docente e recursos. (Varginha)

4 - Criar a função de chefe administrativo, conforme o número de turmas,
alunos e modalidades de ensino. (Varginha)

5—Garantir o financiamento e princípios democráticos para a formação continuada
dos profissionais da educação nas suas respectivas áreas específicas. (Divinópolis)

METAS

1—Garantir a implementação dos princípios da gestão democrática, fortale-
cendo os órgãos colegiados das escolas, dos Municípios e do Estado, assegu-
rando o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão, garantindo supor-
te técnico e formação continuada de seus membros.
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1.1 —Acrescentar, após a expressão "órgãos colegiados das escolas", a expres-
são "conselhos e grêmios estudantis". (Araçuaí)

1.2 - Incluir, após o termo "implementação", a expressão "já no primeiro ano".
(Uberlândia)

1.3 - Fortalecer órgãos colegiados das escolas públicas estaduais e muni-
cipais, assegurando o aperfeiçoamento do processo de tomada de deci-
são, garantindo financiamento para prover o suporte técnico, a formação
continuada de seus membros e o acesso às informações necessárias.
(Divinópolis)

2— Garantir a formação continuada dos diretores de escolas públicas, com
ênfase na gestão do processo pedagógico, visando assegurar a melhoria da
qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão democrática.

2.1 - Garantir, a partir do primeiro ano de vigência do Plano, a formação conti-
nuada dos Diretores de escolas públicas e dos Superintendentes de Ensino,
com ênfase na gestão do processo pedagógico, visando assegurar a melhoria
da qualidade do ensino e o fortalecimento da gestão democrática. (Uberlândia)

2.2 -Acrescentar, após o termo "pedagógico", a expressão "administrativo e
financeiro". (Araçuaí, Paracatu)

2.3 - Fortalecer órgãos de controle social da educação pública estadual e
municipal, asse gurando o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão,
garantindo financiamento para prover o suporte técnico, a formação continua-
da de seus membros e o acesso às informações necessárias. (Divinópolis)

3 - Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,
profissionais e escolas das redes públicas de ensino, visando garantir a con-
solidação de uma cultura de avaliação.

3.1 - Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,
profissionais e escolas das redes públicas de ensino, tendo como parâmetro
suas especificidades regionais, visando a garantir a consolidação de uma cul-
tura de avaliação. (Araçuaí)

3.2 - Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,
profissionais e escolas das redes públicas de ensino, visando a garantir a
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consolidação de uma cultura de avaliação crítica construtiva que garanta a
melhoria gradativa de todos os envolvidos no processo educacional.
(Paracatu)

3.3 - Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,
profissionais e escolas das redes públicas de ensino, visando a garantir a
consolidação de uma cultura de avaliação não só quantitativa mas também
qualitativa do processo. (Montes Claros)

3.4 - Manter e aperfeiçoar, anualmente, o Programa de Avaliação Sistêmica dos
alunos, profissionais, escolas das redes públicas de ensino e SME. SRE, SEE
visando garantir a consolidação de uma cultura de avaliação através da consti-
tuição de uma comissão de avaliação, contemplando todos os segmentos da
comunidade escolar. (Uberlândia)

3.5 —Aperfeiçoar o Pro grama de Avaliação Sistêmica processual diagnóstica e
não punitiva dos alunos, profissionais e escolas da rede pública e privada de
ensino, visando melhorar a qualidade da educação e garantir a Participação de
todos os atores envolvidos. (Divinópolis)

3.6 - Manter e aperfeiçoar o Programa de Avaliação Sistêmica dos alunos,
profissionais e escolas das redes públicas de ensino, visando garantir a con-
solidação de uma cultura de avaliação, desde que coletiva, transparente, não
punitiva, monitorada pelos avaliados e com observância das diferenças regio-
nais. (Juiz de Fora)

4— Garantir que a SEE e as SMEs elaborem planos anuais de trabalho, em
consonância com o PDEEMG e os respectivos PDMEs, assegurando o cumpri-
mento de suas metas e sua permanente avaliação e divulgação antes do início
de cada ano letivo.

4.1 —Acrescentar após o termo "trabalho" a expressão "com a participação das
escolas públicas". (Araçuaí)

4.2 - Incluir, após a expressão "em consonância com o", a sigla "PDNE".
(Uberlândia)

4.3 - Garantir que a SEE e as SMEs elaborem planos anuais de trabalho, em
consonância com a PDEEMG e respectivos PDMEs, assegurando o cumpri-
mento de suas metas e sua permanente avaliação e divulgação antes do início
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do ano letivo, com a criação de fóruns de discussão permanentes com repre-
sentação de todos os segmentos da educação. (Montes Claros)

5—Estimular os Municípios para instituírem a Ouvidoria da Educação.

5.1 - Estimular os Municípios para instituírem a Ouvidoria da Educação, j
prazo de 3 (três) anos. (Uberlândia)

5.2 - Estimular os Municípios para instituírem a Ouvidoria da Educação, de-
senvolvendo mecanismos que facilitem o acesso da população.(Divinópolis)

6— Disponibilizar, a partir do primeiro ano de vigência do Plano, base de dados
educacionais atualizados em rede e em tempo real, abrangendo informações
contidas no Atlas da Educação do Estado de Minas Gerais.

6.1 - Disponibilizar, gratuitamente, a partir do primeiro ano de vigência do
Plano, acesso a banco de dados educacionais atualizados em rede e em tempo
real, abrangendo informações censitárias e funcionais.(Divinópolis)

7—Garantira realização anual de Conferências Municipais de Educação para
análise do desenvolvimento do PDME e replanejamento.

7.1 - Garantir a realização anual de Conferências Municipais e Estaduais de
Educação para análise do desenvolvimento do PDME e do PDEEMG e
replanejamento. (Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros)

8—Estimular a informatização das SMEs, visando criar um sistema munici-
pal em rede que agilize e modernize a gestão.

8.1 - Acrescentar, após o termo "SME", os termos "SRE e SEU. (Araçuaí)

8.2 - Estimular a informatização das SMEs, visando criar um sistema municipal
em rede que agilize e modernize a gestão, no prazo de 2 (dois) anos. (Uberlândia)

8.3 - Estimular a informatização das SMEs, visando criar um sistema municipal
em rede que agilize e modernize a gestão, garantindo acesso a toda comunida-
de escolar. (Divinópolis)

9 - Informatizar, no prazo de 4 (quatro) anos, a administração escolar
de todas as escolas públicas de educação básica, garantindo manuten-
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ção dos equipamentos, atualização dos programas e capacitação dos
profissionais.

9.1 - Informatizar, no prazo de 2 (dois) anos, a administração escolar de todas as
escolas públicas de educação básica, garantindo a imediata manutenção dos equi-
pamentos, atualização dos programas e capacitação dos profissionais. (Araçuaí)

9.2 - Substituir a expressão "4 (quatro) anos" pela expressão "1 (um) ano".
(Governador Valadares, Montes Claros)

9.3 - Substituir a expressão "4 (quatro) anos" pela expressão "2 (dois) anos".
(Paracatu, Uberlândia)

9.4 - Informatizar, no prazo de 4 (quatro) anos, a administração escolar de todas
as escolas públicas de educação básica, garantindo manutenção dos equipa-
mentos, atualização dos programas, ca pacitação dos profissionais e acesso às
informações por toda a comunidade escolar.(Divinópolis)

9.5 - Informatização dos serviços da administração escolar de 100% (cem por
cento) das escolas estaduais e de educação especial, em até 2 (dois) anos, e das
escolas municipais, em até 5 (cinco) anos. (Consulta Pública n°72)

10— Estabelecer parcerias entre as Secretarias de Educação e as diferentes
Secretarias e órgãos do Estado e dos Municípios, para atender a projetos
específicos nas áreas de segurança, saúde, esporte, cultura, meio ambiente,
patrimônio, entre outros.

10.1 -Acrescentar, no final, a expressão "segundo modelos de convênio trans-
parentes e sujeitos a aprovação pelos órgãos de controle social". (Divinópolis)

10.2—Acrescentar, após a expressão "projetos específicos", a expressão "trans-
parentes e divulgados". (Juiz de Fora)

11 - Instituir, no prazo de 3 (três) anos, o Portal da Educação em Minas
Gerais, que funcione como suporte das atividades de sala de aula, com ambien -
te diferenciado para professores e alunos.

11.1 —Aperfeiçoar o Portal da Educação em Minas Gerais deforma que funcio-
ne como suporte das atividades de sala de aula, com ambiente diferenciado
para professores e alunos. (Governador Valadares, Montes Claros)
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11.2 - Substituir a expressão "3 (três) anos" pela expressão "2 (dois) anos".
(Paracatu)

12—Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando foro caso.

12.1 - Supressão da meta n° 12. (Divinópolis, Paracatu)

12.2 - Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira para implementação
da metas e estratégias do PDEEMG dentro dos prazos estabelecidos. (Araçuaí,
Governador Valadares, Juiz de Fora, Varginha)

12.3 -Aumentar, de forma gradativa e anual, o investimento em educação de
forma a garantir que ao final de 10 (dez) anos atinja 10% (dez por cento) do PIB
do Estado. (Montes Claros)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

- Democratizar a composição do Conselho Estadual de Educação, respeitan-
do a paridade e garantindo a representação e indicação de Conselheiros pelas
entidades dos trabalhadores, sem direito ao veto governamental. (Divinópolis)

2 - Realização periódica de congressos, seminários e painéis envolvendo to-
dos os parceiros da educação, objetivando a avaliação e a reestruturação per-
manente do sistema. (Consulta Pública n°97)
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DIÁLOGO ENTRE AS
REDES DE ENSINO E SUA
INTERAÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1 —Ampliar diálogo com os dirigentes municipais, criando espaço institucional
no nível central e nos Municípios, incluindo representantes da SEE, SME e
Undime, para a discussão e a definição das políticas de cooperação mútua e a
efetiva execução dos objetivos e metas dos respectivos Planos Decenais de
Educação.

1 . 1 - Ampliar diálogos com os dirigentes municipais, criando espaço institucional
no nível central e nos Municípios, incluindo representantes da SEE, SME,
Undime e das entidades representativas dos profissionais da educação.
(Divinópolis)

1.2—Acrescentar, após a expressão "dirigentes municipais", a expressão "es-
taduais e sindicais". (Juiz de Fora)

2— Institucionalizar regime de cooperação Estado/Municípios, com o estabe-
lecimento de regras e critérios capazes de orientar e aprimorar a execução de
ações conjuntas voltadas para o planejamento integrado da organização esco-
lar, formação continuada dos profissionais da educação, programas de trans-
porte escolar, avaliação institucional interna e externa e clara definição das
responsabilidades pelo atendimento da demanda da educação básica, visando à
implantação de um sistema único de educação básica.

2.1 - Suprimir a expressão "programas de transporte escolar". (Araçuaí)

3—Estabelecera política de supletividade do Estado em relação aos Municípi-
os, priorizando os de maior vulnerabilidade social.

3.1 - Acrescentar a expressão "em 1 (um) ano" após o termo "Estabelecer".
(Araçuaí)
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3.2 - Estabelecer política, transparente e divul gada, de supletividade do Esta-
do em relação aos Municípios, priorizando os de maior vulnerabilidade social.
(Juiz de Fora)

PROPOSTAS NOVAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Garantir sistema de transporte escolar nas redes de ensino.(Araçuaí)

2—Estender a abrangência do plano decenal à educação privada e estabelecer
um sistema único de ensino para o Estado de Minas Gerais. (Divinópolis)

3 - Articular os sistemas estadual e municipais de ensino, contemplando as
particularidades e a unidade imprescindíveis à educação.

METAS

1— Institucionalizar, no prazo de 3 (três) anos, o regime de cooperação Esta-
do-Municípios, estabelecendo regras e critérios capazes de nortear e aprimo-
rar as ações conjuntas em relação a:

a)distribuição das responsabilidades pelo atendimento da demanda da educa-
ção básica;

b)planejamento integrado, buscando a compatibilização e a harmonização dos
currículos, programas, calendário e documentação relativa à vida escolar do
aluno e avaliação, como parâmetros da ação educativa nas redes de ensino;

c)garantir, entre as redes pública e privada de ensino, oportunidades de par-
ticipação na formação continuada, em serviço, dos profissionais, efetivando-
se o compartilhamento dos programas e cursos promovidos por essas redes;

d) realização de avaliação sistêmica nas redes de ensino;

e)compartilhamento dos dados estatístico-educacionais das redes de ensino.

- Substituir a expressão "3 (três) anos" pela expressão:
- "1 (um) ano". (Araçuaí)
- "2 (dois) anos". (Divinópolis)

1.2 - c) garantir, entre as redes pública e privada de ensino, oportunidades de
participação na formação continuada, em serviço, dos profissionais, unifican-
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do os calendários, efetivando-se o compartilhamento dos programas e cursos
promovidos por essas redes. (Uberlândia)

2 —Aperfeiçoara política de cooperação Estado-Município relativa ao Progra-
ma de Transporte Escolar, garantindo:
a) atendimento aos alunos da educação básica que dele necessitarem em todas
as etapas e modalidades de ensino;
b) repasse integral aos Municípios do valor relativo ao transporte de alunos da
rede estadual;
e) que a legislação de transporte escolar seja observada.

2.1 —Acrescentar o item: d) criação de um conselho de fiscalização do transpor-
te escolar. (Paracatu)

2.2 —Acrescentar, após a expressão "Aperfeiçoar", a expressão "já no primeiro
ano". (Uberlândia)

2.3 - Substituir, na alínea "c", a expressão "observada" pela expressão "cum-
prida". (Juiz de Fora)

3—Institucionalizar o intercâmbio cultural, pedagógico e didático dos alunos
entre as redes de ensino para facilitar a socialização dos conhecimentos e das
experiências dos educandos e educadores.

3.1 - Institucionalizar, com transparência, o intercâmbio cultural, pedagógico e
didático dos alunos entre as redes de ensino para facilitar a socialização dos
conhecimentos e das experiências dos educandos e educadores, submetendo
sua aprovação ao conselho de controle social, previsto na legislação.
(Divinópolis)

4—Garantir maior flexibilidade nos convênios Estado-Município, visando
facilitar os processos de cessão, compartilhamento, reforma e ampliação de
prédios, aquisição de mobiliário e de merenda escolar e programas de forma-
ção de pessoal, observada a legislação vigente.

4.1 - Acrescentar, após o termo "flexibilidade ", a expressão "na formação".
(Araçuaí)

4.2 —Alterar a expressão "maior flexibilidade nos" pela expressão "a constru-
ção de". (Varginha)
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5—Aprimorar o processo de comunicação entre escolas, SME, SRE e SEE,
através da internet e outras mídias.

6— Implementar essas metas, observada a disponibilidade orçamentária e
financeira, quando for o caso.

6.1 .- Suprimir a meta n° 6. (Divinópolis, Paracatu)

6.2 - Garantir recursos orçamentários para que as metas possam ser cumpridas
nos prazos previstos. (Varginha)

6.3 - Garantir, no orçamento estadual, recursos para implementação das metas
aprovadas dentro dos prazos previstos. (Juiz de Fora)

PROPOSTAS NOVAS -METAS

1 —Viabilizar a divulgação das aplicações dos recursos do Fundeb, salientando
as atividades do Conselho, trimestralmente, perante as instituições da educa-
ção e a sociedade civil. (Divinópolis)

2— Fortalecer o Fórum de Controle Social do Programa do Transporte Escolar
ou Consfundeb, mediante ampliação de recursos para o exercício da função de
fiscalização. (Divinópolis)
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EDUCAÇÃO CARCERÁRIA

Observação: Esta proposta surgiu a partir dos debates entre os profissionais da educa-
ção que atuam nas Unidades Prisionais e Centros Socioeducativos e será apresentada
nos Grupos de Trabalho na etapa final do Fórum Técnico, em Belo Horizonte.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

- Considerar que os reeducandos dos Sistemas Prisionais e Centros
Socioeducativos perdem somente o direito de ir e vir; demais direitos como
saúde, educação, adequação física e humana das prisões, e outros, devem ser
assegurados pelo Estado. (Juiz de Fora)

2 - Considerar as especificidades das escolas situadas dentro do Sistema
Prisional e dos Centros Socioeducativos. (Juiz de Fora)

3 - Considerar que os profissionais da educação que atuam nos Sistemas
Prisionais, assim como nos Centros Socioeducativos, necessitam de capacitação
específica. (Juiz de Fora)

METAS

1 —Assegurar e garantir o ensino fundamental, médio e profissionalizante em
todo o Sistema Carcerário. (Juiz de Fora)

2—Ao construir ou reformar qualquer Sistema Prisional, incluir salas de aula,
oficinas, bibliotecas e quadras de esporte. (Juiz de Fora)

3— Capacitar os profissionais da educação para atuarem nos Sistemas Prisionais.
(Juiz de Fora)

4 - Garantir a segurança dos profissionais da educação que atuam ou que
venham a atuar nos Sistemas Prisionais. (Juiz de Fora)

5 - Garantir o adicional de periculosidade aos trabalhadores que atuam nos
Sistemas Prisionais. (Juiz de Fora)

6 - Garantir, no orçamento estadual, recursos para implementação imediata
dessas metas e ações estratégicas. (Juiz de Fora)
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