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GRUPO I 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Avaliação e Acompanhamento da Aplicação de Recursos na 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

1 - Maior transparência com relação ao conjunto dos recursos destinados à Educação, 
nos níveis estadual e municipal, divulgando-se demonstrativos mensais que 
comprovem sua origem e aplicação, aos quais tenham acesso os Conselhos de 
Educação, os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundef e a 
sociedade civil. 

2 - Aumento do percentual do PIB destinado à educação, a partir de 1 0%. 

3 - Ampliação do debate sobre o financiamento no Plano Nacional de Educação. 

4 - Garantia do efetivo repasse de recursos do Fundef, por número de matrículas do 
ensino fundamental do Estado e municípios, segundo o prazo previsto em lei, 
assegurada a devolução, pelos Poderes Executivos em questão, do valor 
correspondente aos recursos repassados a maior, em caso de alteração do referido 
quantitativo. 

5 - Garantia de aplicação das sanções previstas em leis para os. casos de não 
cumprimento, pelos Executivos Federal e Estadual, dos repasses de recursos à 
conta do Fundef, alcançando também o Executivo Municipal, no tocante à 
aplicação dos referidos recursos. 

6 - Exigência de que as prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas, 
pelo Executivo, da aplicação dos recursos do Fundef e na manutenção e 
desenvolvimento do ensino sejam precedidas de parecer obrigatório dos Conselhos 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundef, fortalecendo-se a atuação da 
comunidade, havendo, inclusive, a divulgação desses pareceres, bem como dos 
demonstrativos das receitas e despesas efetuadas pelos Poderes Executivos estadual 
e mumctpms. 

7- Garantia do cumprimento do disposto na Lei n° 9.424/96, com relação à 
obrigatoriedade de prestação de contas trimestrais aos Conselhos de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundef, para emissão de parecer e tomada 
de medidas necessárias, previstas na mesma lei. 
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8 - Fiscalização em relação ao repasse de recursos do Fundef e mmor 
acompanhamento da prestação de contas pelos Conselhos Municipais. 

9- Fortalecimento e legitimação da representação democratizada dos diversos setores 
da sociedade civil nos Conselhos de Educação e de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundef, previstos na Lei 9.424/96, garantindo-se, nestes últimos, 51% de 
representação para o setor da educação. 

10- Garantia de um representante do SINDIUTE no Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundef em cada município de Minas Gerais. 

10 A- Supressão da proposta anterior. (minoritária) 

11 - Inclusão, no Regimento Interno dos Conselhos do Fundef, do princ1p10 da 
garantia de autonomia dos Conselhos, resguardada a não-interferência do 
Executivo em seu funcionamento. 

12 - Realização, pelos municípios e Governo estadual, de ampla campanha de 
divulgação e informação sobre o Fundef e os conselhos de fiscalização. 

13- Implementação de programa de capacitação para os conselheiros sobre a 
execução da despesa e da receita orçamentária ou similar. 

14- Oferecimento de curso de capacitação para conselheiros e gestores do Fundef. 

15- Acesso, ao SIAF - Sistema Integrado Administrativo Financeiro, em orgão 
público, para os conselheiros. 

16- Criação de grupos de estudo e controle de verbas de Educação, composto por 
representantes de organizações sociais e por trabalhadores, além de membros do 
Executivo e do Legislativo. 

17 - Publicação, em jornais de maior circulação nos mumc1p10s e em pagma da 
Internet, da prestação de contas da aplicação de recursos do Funde f pelo município. 

18 - Divulgação, nas contas de água e luz, da verba do Fundef recebida pelo 
município. 
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19 - Garantia de que o dinheiro do Fundef entre no Estado/Município como receita e 
saia como despesa, acabando com a duplicidade na forma de entrada e saída de 
verbas públicas. 

20- Garantia de cumprimento do dispositivo legal (Lei 9.424/96) que obriga os 
municípios a publicarem o valor repassado do Fundef. 

21- Revogação do Decreto Estadual 39.475, que possibilita a transferência de verbas 
do Fundefpara uma conta única do Estado. 

22 - Criação de mecanismos para coibir convênios "fantasma" de prefeituras com 
entidades privadas "de fachada", assegurando o cumprimento da lei do Fundef. 

23 - Criação de dispositivo legal que garanta, em qualquer negociação relativa à 
ICMS, a reserva dos recursos financeiros destinados ao Fundef. 

24 - Discussão, em nível nacional, de mecanismos que garantam recursos para o 
Fundef, caso a Reforma Tributária venha a extinguir o ICMS e outros impostos que 
compõem esse fundo. 

25 - Criação, pelo Congresso Nacional, de mecanismos que garantam recursos para o 
Fundef, caso a Reforma Tributária venha a extinguir o ICMS e outros impostos que 
compõem esse fundo. 

26 - Instituição de mecanismos garantidores do cumprimento do dispositivo legal que 
estabelece o dia 30 de abril de cada ano para a divulgação do valor mínimo de 
referência do per capita aluno/ano, do Fundef, para o ano seguinte. 

27- Cumprimento do art. 6° da Lei n° 9.424/96, o qual prevê a inclusão da previsão 
de novas matrículas no cálculo de recursos do Fundef. 

28- Cumprimento, na íntegra, do art. 2° da Lei n° 9.424/96, que prevê a diferenciação 
do valor per capita do Fundef para regiões urbanas e rurais e para diferentes níveis 
de ensino. 

29 - Encaminhamento de gestões pelo Estado de Minas Gerais, para que a definição 
do valor per capita não mais seja feita pelo Executivo Federal, mas sim pelo 
Conselho Nacional do Fundef. 

30 - Uniformização das orientações emanadas dos Tribunais de Contas referentes à 
prestação de contas dos recursos do Fundef. 
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31 - Democratização da escolha de conselheiros do Tribunal de Contas. 

32 - Combate intransigente à sonegação, à renúncia fiscal e às isenções fiscais para se 
alcançar a plena capacidade de arrecadação da carga tributária. 

33 - Inversão da lógica de restrição aos direitos sociais universais, em especial das 
crianças, jovens e adultos, cuja demanda educacional vem sendo reprimida pelas 
restrições de recursos orçamentários. 

34- Ampliação da discussão sobre a criação do Fundo Nacional da Educação Básica 
-Fundeb. 

35 - Criação do Fundeb, com vistas à ampliação dos recursos para a educação básica 
pública, mediante definição do custo-aluno-qualidade. 

36- Alteração do art. 212, § 3°, da Constituição Federal, substituindo-se a expressão 
"ensino obrigatório" por "ensino básico". 

37 - Levantamento, por meio de recenseamento escolar, da demanda na educação 
infantil, na fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, 
divulgando-se amplamente o período e os resultados do recenseamento. 

38 - Mais investimentos na educação de O a 6 anos. 

39- Unificação e controle da gestão dos recursos destinados à educaçao infantil, hoje 
pulverizados pela saúde, assistência social, educação e outras áreas da política 
social. 

40- Elaboração de um amplo programa de fonnação e qualificação para os trabalhadores da 
educação infantil. 

41- Previsão de novas vagas no ensino médio- que hoje toma por base somente os 
concluintes da ga série - considerando também a demanda apurada pelo 
recenseamento escolar da educação básica. 

42 - Garantia de oferecimento de formação continuada e em serviço dos profissionais 
do ensino médio. 
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43 - Estabelecimento de convênio que garanta o Ensino Médio nas áreas urbana e 
rural. 

44 - Construção de escolas de ensino médio e criação de cursos profissionalizantes. 

45 - Extensão da merenda escolar ao ensino médio, sem diminuir o valor per 
capital aluno. 

46- Garantia de fontes de financiamento para a educação de jovens e adultos. 

47- Alteração da Lei n° 8.913, de 12/7/94, que dispõe sobre a municipalização da 
merenda escolar, e extensão da merenda à educação infantil e ao ensino médio. 

48- Divulgação da fórmula de cálculo da QESE e do percentual a ser repassado. 

49- Manutenção do salário-educação e garantia de seu repasse aos municípios. 

50 - Repasse efetivo das verbas do salário-educação, para além da quota estadual, 
para as escolas. 

51 - Redistribuição, entre os municípios, da quota do salário-educação - QESE -
destinada ao Estado. 

52 - Aprovação, pela Assembléia Legislativa, do substitutivo apresentado pela 
Deputada Maria Tereza Lara ao projeto de lei que trata da QESE. 

53 - Repasse à escola de verbas suficientes para suprir suas necessidades básicas, e 
não apenas para pagar água e luz. 

54- Efetivação do financiamento às escolas com caixa escolar, mediante repasses 
diretos, em tempo hábil, que garantam os projetos e demandas contidos no PDE 
por elas elaborado, em respeito às suas particularidades e à gestão democrática. 

55- Destinação de 30% do orçamento da União com educação, de forma a garantir 
melhores salários aos profissionais da educação e conseqüente melhoria no 
processo educacional. (minoritária) 

55 A- Supressão da proposta anterior. (minoritária) 
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56 - Oferecimento, com eqüidade, de cursos de capacitação para todos os 
profissionais da educação. 

57 - Garantia, no Plano Estadual de Educação, de recursos para suprir os gastos com 
transporte escolar de alunos matriculados nas redes estadual e municipal. 

58- Concessão de vale-transporte aos alunos que utilizam coletivo para o acesso à 
escola. 

59 - Concessão de tíquete-refeição a todos os profissionais da educação. 

59 A- Supressão da proposta anterior. (minoritária) 

60 - Criação do Fundo do Trabalhador em Educação, abrangendo todos os segmentos 
desta classe, com aplicação dos recursos desse Fundo na formação global do 
trabalhador. 

61 - Priorização da educação no Orçamento Participativo. 

62 - Implementação das decisões do Orçamento Participativo pelo Executivo, com a 
ajuda do Legislativo. 

63 - Avaliação e redimensionamento do percentual a ser gasto em educação na 
proposta de orçamento estadual, com vistas a garantir uma educação de qualidade. 

64- Moção de apoio do Seminário à ação da Comissão Nacional de Educação, que 
pleiteia junto ao TCU o aumento do valor real do custo- aluno do Fundef. 

65 - Moção do seminário de repúdio à PEC que pretende diminuir o percentual de 
investimentos em educação. 

66 - Repúdio à política econômica do Governo federal. 

67- Pressão junto aos Deputados para repudiarem a lei do FEF. 
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Grupo 11 

A V ALIAÇÃO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS EM 
MINAS GERAIS 

Municipalização- Nucleação- Supletivização-

Projetos: Travessia, Acertando o Passo, A Caminhada da 
Cidadania, Ensino Médio 

Municipalização 

68- Suspensão do processo de municipalização com revisão das municipalizações já 
efetivadas, buscando: o respeito às peculiaridades, necessidades e possibilidades 
dos municípios, a garantia dos direitos dos funcionários envolvidos, a democrática 
participação da comunidade escolar, a clareza nas atribuições do Estado e do 
Município, com anulação das realizadas com prejuízo para a comunidade escolar, e 
retomando-se o processo somente após a garantia das condições anteriores. 

68 A- Suspensão do processo de municipalização das escolas estaduais. Amplo 
debate com a comunidade, objetivando a revisão do processo. Reorganização das 
escolas já municipalizadas, considerando as peculiaridades, os problemas, as 
demandas e possibilidades do município. 

Aceleração da Aprendizagem 

69 - Aprimoramento dos projetos em andamento, levando em consideração 
principalmente o aluno do Noturno, aluno trabalhador, já que uma das exigências 
das empresas é a escolaridade. 

70- Cursos presenciais noturnos- Supletivo de 1 a a 4a séries do Ensino Fundamental. 

71 - Manutenção dos projetos "Acertando o passo" e "A Caminho da Cidadania", em 
caráter opcional, devidamente reavaliados e redimensionados, de forma a sanar as 
falhas detectadas. Quando necessário, retorno ao ensino regular noturno, com 
incentivo ao ensino profissionalizante e supletivo. 

72 - Idade mínima de 18 anos para ingresso no "Acertando o Passo". 
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73 - Direcionamento dos projetos "A Caminho da Cidadania" e "Acertando o Passo" 
apenas para os alunos já avançados em idade, que interromperam os estudos e 
retomaram sua capacitação no ensino fundamental e médio, e oferecimento 
paralelo de ensino regular. 

74- Reavaliação em profundidade dos projetos "Acertando o Passo" e "A Caminho 
da Cidadania", garantindo-se a supletivização. 

75- Mudança do currículo dos projetos "Acertando o Passo" e "A Caminho da 
Cidadania", para possibilitar ao aluno a continuidade dos estudos no ensino 
regular. 

76- "Ampliação, nas escolas, do debate sobre progressão de alunos, organização do 
tempo escolar e ensino profissionalizante." 

77- Idade mínima para ingresso no "Acertando o Passo" de 14 anos completos no 1 o 

e 2° períodos e 15 anos completos a partir da 7a série. 

Autonomia Administrativa 

78- Garantia de autonomia administrativa, pedagógica e financeira para as escolas, 
de forma que a comunidade escolar possa definir e realizar seu projeto político-
pedagógico. 

78 A- Autonomia pedagógica e financeira para a escola, para que ela possa escolher, 
criar e desenvolver projetos pedagógicos, de acordo com as necessidades de sua 
comunidade, uma vez que os projetos que aí estão são verticais, inviáveis, teóricos 
e não têm atendido às expectativas dos alunos e professores. 

Ensino Médio 

79 - Garantir o Ensino Médio e Profissionalizante com condições favoráveis ao seu 
bom funcionamento (sala ambiente, laboratórios equipados, bibliotecas, etc.). 

80 - Oferta de cursos profissionalizantes pós-médio ou concomitante ao Ensino 
Médio, de acordo com a vocação e a necessidade do município. 
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81- Garantia de continuidade do Ensino Médio Itinerante com algumas 
modificações: Regime Semestral e instalações e equipamentos adequados 
(Biblioteca, Laboratório Central de Informática e Línguas). 

82 - Criação de legislação específica para o ensino profissionalizante no Estado de 
Minas Gerais, complementando a L.D.B. 

83 - Ampliação das vagas de Ensino Médio regular na rede estadual, conforme 
estabelecido na lei n° 9.381/86, respeitando não só o número de alunos, bem como 
a área da sala de aula. 

84- Criação de um fórum para proceder a uma ampla discussão sobre o Ensino 
Médio Profissionalizante. 

85 - Autorização para funcionamento do Ensino Médio nos municípios onde o 
mesmo não esteja funcionando. 

86 - Reabertura dos cursos de Ensino Médio nas escolas onde já eram oferecidos. 

87 - Descentralização do Ensino Médio, através de um reexame das nucleações de 
escolas feitas até dezembro/98, principalmente nas cidades do interior, onde os 
alunos ficaram sem opção de escolha, contrariando o art. 5° da Constituição 
Federal, além da dificuldade de locomoção e transporte, tolhendo o acesso à escola 
daqueles que trabalham e/ou residem na zona rural. 

88- Cumprimento da Lei n° 9.394, pela qual o Estado se incumbirá da 
responsbilidade do Ensino Médio, com destinação de verbas específicas e o 
Município se responsabilizará pelo Ensino Fundamental de acordo com a parceria 
estabelecida. 

89 - Transformação dos cursos itinerantes de Ensino Médio em cursos regulares. 

Aperfeiçoamento 

90 - Implantação do Ensino pós-médio para o magistério em pólos regionais. 

91 - Liberação do profissional, para fazer pós-graduação e mestrado. 

92 - Inclusão, nos projetos de qualificação e formação docente, de cursos para os 
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profissionais que atuam nos cursos de suplência. 

93 - Capacitação gradativa dos professores para que incorporem recursos 
informáticos e de multimídia no processo ensino-aprendizagem. 

94 - Destinação de carga horária remunerada para preparação de aulas, discussão de 
projetos e questões coletivas na escola. 

95- Recursos para capacitação dos profissionais do Cesu. 

96- Regulamentação do Período Sabático, já previsto na Lei n° 7.109, de 1977. 

97- Maiores subsídios (treinamento, material) para professores e alunos que 
trabalham nos projetos. 

98 - Criação, por região, por meio de parceria entre o Estado e as instituições de 
ensino superior federais, estaduais e particulares, de centro de formação de 
docentes, dotado de uma equipe capacitada para gerenciar as atividades 
pedagógicas e as de pesquisas educacionais, visando a coadunar a teoria com as 
necessidades regionais e locais, possibilitando ao profissional de educação um 
melhor desempenho de sua atividade pedagógica. 

98 A - Criação, por região, por meio de parceria entre o Estado e as instituições de 
ensino superior federais e estaduais, de centro de formação de docentes, dotado de 
uma equipe capacitada para gerenciar as atividades pedagógicas e as de pesquisas 
educacionais, visando a coadunar a teoria com as necessidades regionais e locais, 
possibilitando ao profissional de educação um melhor desempenho de sua atividade 
pedagógica. 

99- Destinação de verba específica para capacitação do pessoal em favor do projeto 
político- pedagógico da escola. 

100 - Oferecimento dos cursos de capacitação em um único módulo, para melhor 
aproveitamento dos participantes e melhor organização das escolas e direito de 
substituto para os professores que se afastarem para freqüentar esses cursos. 

101- Capacitação continuada para os profissionais da educação, respeitando o 
período de férias previsto em lei. 

102- Reestruturação do Procap. 
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102 A- Continuidade do Procap, com mudanças na sua operacionalização. 

102 B- Manutenção da proposta original do Procap. 

103- Criação, pelo Estado, de centros de formação de docentes, já que deve ser 
atribuição e preocupação constante do Estado a capacitação e o aperfeiçoamento do 
professor, de forma ampla, dada a importância de sua boa formação para urna 
ensino de qualidade. 

104- Dispositivo legal para substituição do docente em capacitação, evitando 
transtornos para a escola. 

105- Divulgação da forma de utilização dos recursos do Fundef aplicados na 
valorização do professor. 

Adjunção 

106- Garantia de permanência de servidores em adjunção, até a aposentadoria, em 
municípios que não possuam a Rede Estadual de Ensino. 

106 A- Garantia aos professores e funcionários em adjunção do direito de 
permanecerem na mesma função no mesmo município para o qual prestaram 
concurso. 

106 B- Garantia de segurança aos professores de escola rnunicipalizada em adjunção, 
urna vez que não há vagas no município para absorvê-los. 

106 C- Garantia aos professores em adjunção de terem seus salários pagos pelo 
Estado e de permanecerem no município para o qual prestaram concurso. 

107- Garantia aos professores em adjunção da possibilidade de cursarem Faculdades 
Emergenciais, tendo seus direitos resguardados. 

108 - Criação de lei que faculte ao funcionário municipalizado em adjunção, o direito 
de opção de carga horária e rede de ensino, Municipal ou Estadual, bem como nível 
de atuação. 
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109- Garantia, ao profissional em adjunção em escola municipalizada, do direito de 
permanecer na escola municipalizada, sendo-lhe garantido o direito à progressão na 
carreira e às vantagens oriundas de seu cargo efetivo até a aposentadoria. 

Pontos destacados 

a) Os projetos "Acertando o passo", "A caminho da Cidadania", "Promedio", 
"Gestão Democrática", "Ensino Médio Itinerante", implementados pela Secretaria 
Estadual de Educação de Minas Gerais- SEE/MG, não chegam a constituir uma 
reforma do sistema educacional ao Estado, mas apenas alterações pontuais no 
sistema estadual de ensino. 

b) O "Procap" foi um projeto bem sucedido, verificando-se uma interação entre as 
universidades, instituições de ensino superior e superintendências regionais. No 
entanto, os cursos não levaram em consideração o nível de conhecimento e 
formação da clientela, havendo uma homogeneização do processo de capacitação 
de professores. 

c) A despeito dessas questões, a ação do Estado, na área educacional, vem 
apresentando repercussões e avanços significativos. 

d) A garantia de um tempo coletivo dentro da carga horária do professor, para a 
discussão de seus projetos e das questões coletivas da escola é essencial para 
garantir a implementação de projetos educacionais, já que, sem esse espaço, todas 
as iniciativas cairão no vazio e não sairão das gavetas e dos gabinetes dos diretores. 

Gerais 

110- Ampliação, nas escolas, do debate sobre progressão de alunos, organização do 
tempo escolar e ensino profissionalizante. 

111 - Estabelecimento de estratégias para incrementar os debates, de forma a levar as 
escolas, os profissionais e a comunidade a compreenderem os novos paradigmas de 
organização escolar. Esta organização acarretará, seguramente, a compreensão de 
novas relações no processo ensino-aprendizagem. 

112 - Criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb -, para 
garantir uma escola pública de qualidade. 
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113 - Criação de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os demais 
funcionários da escola, específicos às suas funções. 

114- Atribuição ao Estado do transporte dos alunos no processo de nucleação. 

115 - Retomo do Supletivo às escolas estaduais. 

116 - Aproveitamento dos prédios da nucleação para funcionamento de outras 
atividades. 

117 - Cumprimento de todas as propostas apresentadas. 

118 - Destinação de 25% da carga horária do professor a estudos, debates 
' seminários, interdisciplinaridade, inovações, etc. 

119- Criação de Centros de Educação de Jovens e Adultos ou Centros de Educação 
Continuada, que atendam à clientela, dentro de suas disponibilidades de tempo, 
com projetos presenciais e cursos não presenciais (semi-indiretos) ou de Educação 
a Distância. 

120 - Garantia de que os projetos em Educação alcancem seus objetivos por meio d 
continuidade e capacitação dos docentes, com estratégias para debates. a 

121 - Transformação dos projetos de Supletivização (P AP, PCC, P AA ... ) em cursos 
de forma não fragmentada, dando prioridade aos alunos defasados em idade/série. 

122 - Extinção das nucleações. 

123- Cumprimento das normas e regulamentações estabelecidas nos convênios já 
firmados entre Prefeituras e Estado. 

124 - Retomo do professor especializado (Línguas, Educação das Artes, Educação 
Física) às escolas de 1° ciclo e Ensino Médio, como garantia de momentos de 
estudo, reflexão e construção coletiva do projeto pedagógico da escola. 

125 - Extinção das classes multisseriadas na Zona Rural, quando possível. 

126 - Inclusão de profissionais multidisciplinares, por meio de parceria entre as 
Secretarias de Educação e de Saúde para atuarem em escolas. 
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127 - Estabelecimento de parcerias entre governos federal, estadual e os municípios, 
visando à criação de estrutura para acompanhamento e fiscalização dos dados 
estatísticos da demanda, evitando distorções e desvios. 

128- Obrigatoriedade de utilização dos equipamentos de informática já existentes 
nas escolas, para desenvolvimento da proposta curricular. 

129 - Garantia do supervisor pedagógico e do orientador educacional em todas as 
escolas estaduais, para todos os níveis e modalidades de ensino, observando o 
máximo de dez turmas para o supervisor, independentemente do número de alunos 
da escola. 

130- Garantia de observância do direito da criança de freqüentar escolas próximas à 
sua residência, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

131 - Criação de projetos específicos para alunos com dificuldade de aprendizagem e 
portadores de necessidades especiais, objetivando não apenas o letramento, mas 
também o desenvolvimento de habilidades, levando-se em conta as aptidões e os 
interesses dos alunos, como cursos de pintura, bordado, música e outros. 

132- Criação de material didático e paradidático específico para Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), Ensino Semi Indireto- Fundamental e Médio. 

133 - Informatização dos serviços de secretaria e biblioteca. 

134 - Participação efetiva nos espaços de elaboração, decisão e avaliação das políticas 
educacionais. 

135- Garantia do respeito ao limite mínimo de alunos por turma. 

136 - Reavaliação do significado de dia letivo. 

137 - Criação de condições, para que as escolas possam manter os professores-
recuperadores, visando eliminar a promoção automática e o aceleramento do 
aprendizado, que é ineficaz. (25% - minoritária) 

138- Estabelecimento de parcerias efetivas entre municípios e Estado para reformas e 
construção de prédios. 
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139 - Estudo da impossibilidade de coabitação, no mesmo prédio, de redes estaduais 
e municipais. 

140- Retomo das salas de recurso para alunos portadores de necessidades especiais, 
garantindo-se a qualidade do processo pedagógico, através da materialidade e 
atendimento de 4 a 6 alunos por blocos de 60 minutos. 

141 - Avaliação dos cursos de aprendizagem a distância. 

142- Garantia, nos projetos de reformas educacionais a serem implementados em 
Minas Gerais, do respeito ao princípio da diversidade dos alunos. 

143- Continuidade e avaliação dos projetos pedagógicos, independentemente das 
mudanças de governo. 

144- Jornada de 40 horas semanais para o professor do Ensino Fundamental e 
Médio, sendo 25 horas para o trabalho em sala de aula e 15 horas para estudo, 
planejamento e implementação do projeto político-pedagógico da escola. 

145- Ampliação do período do Ensino Fundamental para nove anos, com ingresso 
do aluno a partir de seis anos de idade. 

146- Avaliação dos projetos em andamento, tendo em vista o seu objetivo no Projeto 
Político Educacional do Estado e a sua necessidade para a sociedade. 

147- Revigoramento dos programas de GDP e de formação dos professores a nível 
de graduação propostos pelo governo do Estado em 1998 



GRUPOIII 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR EM 
EDUCAÇÃO 

(Salário, plano de carreira, formação permanente e contínua do 
trabalhador em educação) 
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(Entende-se por trabalhador em educação todo servidor que presta serviços dentro 
da unidade escolar, desenvolvendo trabalhos/tarefas que se relacionam com o 
desenvolvimento e a formação do educando.) 

Quadro único 

148- Instituição e implementação do Quadro Único para todos os trabalhadores em 
educação, tendo como princípio a valorização e a permanente requalificação dos 
mesmos, com definição dos pisos salariais, das funções, progressão contínua e 
correção conforme o índice de reajuste previsto nas negociações entre os 
representantes da categoria com o governo. 

Plano de carreira 

149- Garantia da valorização profissional de todos os trabalhadores da educação, 
através da instituição de critérios objetivos de: adoção de um corpo profissional 
permanente e efetivo; adoção da habilitação; melhores condições de trabalho; 
progressão na carreira (vertical /horizontal/ funcional); avaliação de desempenho e 
tempo de serviço; formação permanente e continuada; licença remunerada para 
aperfeiçoamento do educador; melhor remuneração dos trabalhadores em educação 
(magistério e administrativo). 

150- Aprovação de um plano de carreira único para ativos e inativos, elaborado após 
discussão entre as comunidades escolares, valorizando a qualidade de ensino, a 
avaliação de desempenho, o aperfeiçoamento e a qualificação profissional, a 
pesquisa e publicações, conforme negociações entre os representantes da categoria 
e o governo. 

151 - Carreira com percentuais fixos entre os diferentes níveis. 

152 - Divulgação ampla da proposta do plano de carreira do governo antes da votação 
na Assembléia Legislativa. 
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153- Priorização, pela Assembléia Legislativa, das votações referentes ao plano de 
carreira do trabalhador em educação, para agilização e aplicação do mesmo. 

154- Garantia, no plano de carreira e remuneração, de tempo pedagógico para 
trabalhadores em educação, destinado à elaboração e ao desenvolvimento do 
plano/projeto político-pedagógico-administrativo da unidade escolar. 

155 - Instituição e implementação do plano de carreira com irredutibilidade da 
remuneração atual. 

156- Previsão, no plano de carreira, das questões relativas à saúde do trabalhador e 
seu efetivo atendimento, assim como sua vinculação ao Ipsemg. 

157- Direito ao biênio para o especialista em educação. 

1?8 - Garantia ao profissional habilitado do direito de receber segundo sua 
habilitação, com promoção automática. 

159 - Garantia de percepção de vencimentos de acordo com o grau de escolaridade e 
titulação. 

160 - Remuneração do especialista em educação de acordo com a carga horária 
semanal trabalhada. 

161- Cumprimento de todos os direitos adquiridos pela categoria. 

162- Pàgamento de insalubridade para auxiliares de serviços gerais. 

163- Pagamento do adicional noturno para todos os trabalhadores em educação, 
conforme preceito constitucional. 

164- Vale-transporte para todos os trabalhadores em educação. 

165 - Garantia ao trabalhador da educação de continuidade de percepção de 
vencimentos e vantagens integrais durante os períodos de afastamento por licença 
médica, licença para acompanhar tratamento de saúde de pessoa da família ou 
cursos de aperfeiçoamento ou qualificação profissional. 

166- Garantia de opção da jornada de oito horas para os auxiliares de educação e 
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auxiliares administrativos, conforme o Decreto 36.737/95. 

167- Garantia da exigência de habilitação adequada para o exercício do magistério. 

168- Criação do cargo de vigia, com abertura de concurso público e imediata 
contratação, para segurança do pessoal, dos alunos e da escola como um todo. 

169 - Cumprimento do disposto na nova legislação educacional em v1gor: Lei n° 
9.394/96- LDB e Lei n° 9.424- Fundef. 

170 - Efetivação das remoções e nomeações durante o período de férias escolares, 
para não prejudicar o processo pedagógico da escola. 

171 - Garantia ao profissional de educação do Quadro Permanente de retomo ao 
Magistério. 

Piso salarial, vencimentos, etc 

172 - Adoção de uma política salarial para toda a categoria das redes públicas de 
ensino, estabelecendo-se o piso salarial conforme índice do Dieese. 

173 - Aplicação da Constituição no artigo que se refere à remuneração dos 
trabalhadores em educação com base nos índices de outubro de 1986. 

1 7 4 - Incorporação de abono salarial. 

175- Pagamento dos vencimentos, como previsto na Constituição Federal, até o 
quinto dia útil do mês subseqüente ao trabalhado. 

176- Assegurar reajuste salarial para os trabalhadores em educação quando a inflação 
alcançar 5%, de acordo com o índice do Dieese. 

Saúde do trabalhador 

177 - Credenciamento de hospitais e laboratórios do interior para atendimento de 
internação e demais serviços, sem burocracia, uma vez que o servidor, ao se 
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deslocar de seu município para a capital ou cidade próxima, onera o orçamento 
familiar. 

178 - Infra-estrutura médico hospitalar de qualidade, com a disponibilização de 
serviços de transplante e a implantação de bancos .de. doação de órgão~ para atender 
as regiões, com credenciamento de médicos especialistas em todas as areas. 

179 - Democratização a gestão do Ipsemg. 

180 - Atendimento médico, odontológico e exames médicos do trabalhador em 
educação garantidos integralmente pela contribuição ao Ipsemg. 

181- Aposentadoria especial para os trabalhadores em educação acometidos por 
doenças diversas, para que o quadro funcional da escola não seja prejudicado. 

182- Reconhecimento, pelo Estado, das doenças profissionais dos trabalhadores em 
educação, e garantia de tratamento dos mesmos sem perda salarial. 

183- Criação, pelo Ipsemg, de um serviço de reabilitação para os trabalhadores 
atingidos por doenças profissionais, com profissionais habilitados para o exercício 
da profissão. 

184- Criação de lei que regulamente o disposto na Constituição Federal sobre o 
direito do homem de ser considerado dependente da esposa funcionária pública. 

Substituições temporárias 

185- Des~gnação ~ara a ~~bstituição dos servidores do Quadro Especial (auxiliares 
de serviços germs, aux~lu~.res de secretaria e secretária), especialistas de educação, 
~rofessor de uso da bibhoteca e vice-diretor, independentemente' do período da 
hcença e em casos de férias-prêmio. 

186 - Garantia de que as substituições temporárias sejam feitas por designados. 

187 - Garantia da liberação de de si ona ~ b · · -fi . . o çao para su stitmçoes temporárias em que o 
pro essor esteJa dispensado para capacitação e aprimoramento profissional. 

188 - G~antia de que as substituições temporárias (licen as médicas e 
aperfeiçoamento profissional) sejam feitas por trabalhadores ~m educação do 
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quadro efetivo. (25%) 

188 A- Nova redação para a proposta anterior, excluindo-se a expressão "quadro 
efetivo": "Garantir que as substituições temporárias (licenças médicas e 
aperfeiçoamento profissional) sejam feitas por trabalhadores em educação. 
(maioria) 

Aposentadoria 

189- Garantia da igualdade de direitos, com relação a Previdência, substituições 
temporárias e aposentadoria, a todos os trabalhadores da educação. 

Jornada de trabalho, carga horária 

190- Continuidade das aulas facultativas e/ou dobra de turno, até que seja aprovado e 
implantado o plano de carreira dos trabalhadores em educação. (25%) 

190 A- Fim das aulas facultativas e das dobras de turno. (maioria) 

Formação profissional, qualificação, aperfeiçoamento 

191- Valorização do magistério, criando-se mecanismos de proteção à categoria dos 
professores e exigindo-se de profissionais de outras áreas currículo mínimo 
contendo conhecimentos pedagógicos para que possam lecionar. 

192- Adoção de mecanismos que permitam repensar a formação inicial, a 
permanente e a continuada do professor a partir da análise das práticas atuais. 

193 - Garantia de cursos de formação e capacitação profissional de qualidade para os 
trabalhadores em educação, descentralizando os cursos oferecidos pelas 
universidades estaduais e federais. 

194- Cursos de formação permanente e continuada para qualificação dos 
trabalhadores em educação com reconhecimento por meio de acesso horizontal ou 
vertical na profissão. 
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195 _ Disponibilização de "professor para uso da biblioteca" para a educação básica. 

196- Elaboração de projeto de lei ou emenda para que o Estado_ seja obrigad~ a 
oferecer gratuitamente, nos recessos e férias escolares, en: carater emergencial, 
cursos de licenciatura plena em todas as áreas de conhecimento para todos os 
trabalhadores em educação. 

197- Elaboração de propostas eficazes para garantir o cumprimento do previsto nas 
Disposições Transitórias em relação à capacitação do professor. 

198 - Exigência de que, na formação inicial, sejam consideradas as condições para 
um trabalho crítico sobre o saber e as práticas pedagógicas, além da formação 
acadêmico-profissional necessária, que supere a existência do grande contingente 
de profissionais não habilitados, sujeitos a um contrato precário de trabalho. 

199- Financiamento de cursos de graduação para professores em exercício que só 
têm o curso de Magistério. 

200- Transformação das Escolas Normais em Institutos de Educação, para garantir o 
Ensino Normal Superior, em escolas de cidades-pólo que apresentem condições 
técnicas para tal. 

201 - Reestruturação das Escolas N~r:nais, com. garantia de cursos de capacitação de 
recurs~s humanos para o exerc1c10 profisswnal do magistério incluindo-se o 
aproveitamento de estudos já realizados. ' 

202 - F ~n:nação básic~ e profissionalização (ensino fundamental e médio) ara 0 
exerciCIO da profissao para todos os trabalhadores em educaç~ · 1 · p · t' · d · · . ao, me us1ve para o apo1o ecmco a mm1strat1vo. 

203- Formação contínua do professor em função do ro·eto , . 
permitindo a articulação dos · t . d' .d . P ~ pedagog1co da escola, 

proJe os m lVI uais com o coletivo. 

204 - Garantia ao professor do direito de afastar 
aperfeiçoamento, especialmente de ós- radua ~-se do tr.abal~o para cursos de 
particulares. p g çao, em umvers1dades públicas ou 

205 - Garantia de condições para 0 ape ti . 
escolha da área de especializaçã r eiçoament? profissional com liberdade de 

· o, com reconhec1ment . . pesqmsa, publicações e produça-0 de . 1 ° na carreira e incentivo a · - matena ped 1 , • • cnaçao do tempo pedagógico do trab Ih d agogicos configurados em: a) 
t b Ih b) · a a orem educaç~ , ·d . ra a o; licença remunerada . ao gc1rant1 o na Jornada de para aperfeiçoament fi . 0 pro ISSional; c) privilégio à 
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escola como espaço de formação permanente e contínua, instituindo se o tempo 
coletivo de duas horas, por meio de quadro de escola, que contemple a organização 
coletiva dos trabalhadores, como um espaço de produção do conhecimento, 
aperfeiçoamento profissional, troca de experiências, construção de novos 
processos de aprendizagem, estudos de leis trabalhistas sindicais e avaliação do 
processo pedagógico escolar. 

206 - Habilitação dos professores em nível de 2° grau à formação superior, 
preconizada pela LDB, por meio de parceria entre os governos federal, estadual e 
municipal. 

207- Implantação de uma política de formação permanente e continuada que tenha a 
formação crítico-reflexiva como concepção e que contemple as discussões das 
questões didático-pedagógicas, as referentes à carreira, considerando o local de 
trabalho como locus privilegiado desta formação, contemplando as exigências da 
melhoria da qualidade do ensino. 

208 - Implementação de projetos de capacitação compatíveis com a realidade de cada 
região. 

209- Incentivo à qualificação, mesmo que não seJa por cursos oferecidos pelo 
sistema. 

210- Incentivo financeiro aos trabalhadores em educação para os cursos de 
capacitação e aperfeiçoamento. 

211 - Apresentação de projetos institucionais ~o po~e: público com mawr 
antecedência, possibilitando melhor preparo e mawr eficac1a dos mesmos. 

212- Estabelecimento de parcerias com outras instituições de formação acadêmica, 
sindical e outros fóruns da sociedade civil. 

213 _ Informatização das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação e cursos de 
capacitação das equipes dirigentes das mesmas. 

214 _ Liberação de delegados eleitos para atividades sindicais como reuniões 
plenárias, conferências, seminários e congressos. 



Avaliação de desempenho 
215 - Avaliação de desempenho diagnóstica e processual, devendo ser contínua e 

dialógica, promovida para crescimento profissional, sem caráter punitivo ou de 
critério de seleção na designação, norteada pelo plano/projeto político-pedagógico 
da escola e elaborada com a participação ativa do profissional avaliado. 

Ingresso na carreira 
216- Realização de concursos públicos periódicos, após o preenchimento das vagas 

disponíveis, para todas as categorias do Quadro Único da Educação, com 
divulgação antecipada do número de vagas reais disponíveis e nomeação imediata 
dos concursados. 

217 - Ingresso na carreira somente por concurso público de provas e títulos; que os 
concursos sejam freqüentes, com nomeação imediata. 

218- Imediata nomeação dos professores Pl-A aprovados no concurso de 1996. 

219- Solução imediata para os trabalhadores em educação que estejam em adjunção. 

220- Aumento de vagas de especialistas, para permitir que estejam presentes em 
todas as escolas. 

221- Ampliação do quadro de escola, de acordo com as necessidades. 

Outros temas 
222 - Revogação do dispositivo legal que exige a apresentação de registro do MEC 

para concessão de progressão na carreira, já que este não tem validade. 

223- Revisão do custo-aluno, previsto na Lei 9.424/96 e na Resolução n° 3 do CNE, 
já que o mínimo do aluno é muito baixo. 

224 - Revisão do quadro por concurso das secretarias públicas de educação, 
superintendências, autarquias e demais instâncias, com vistas a sua adequação a um 
quadro de funcionários previamente estabelecido, observada ainda a qualificação 
para a função. 

225 - Liberação do líder sindical para organização da categoria da educação. 



24 

GRUPO IV 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

PRINCÍPIOS 

Princípios da gestão democrática: 

226 - A gestão democrática na educação deve ser entendida como coordenação ou 
direção de uma prática que concretiza uma linha de ação ou um plano, elaborado de 
forma conjunta pelos atores envolvidos no processo educativo, a partir de objetivos 
comuns estabelecidos, examinados, definidos e incorporados pelos mesmos, 
pautando-se nos seguintes princípios: 

Qualidade na Educação 

227- É uma concepção de qualidade em educação, que transcende "o espaço de 
prática das habilidades estreitas e restritas do indivíduo econômico e do 
consumidor" (Silva, 1996), para ocupar o espaço de prática e exercício da política 
mais ampla e democrática. Recuperar, pois, esse conceito, forjado na luta, ao longo 
dos anos, significa reinscrever a escola no espaço público e político-pedagógico de 
exercício do aprendizado para autonomia, para a liberdade (entendida como toda a 
possibilidade de ação do indivíduo dentro das normas sociais pré-estabelecidas), 
para a cidadania (consciência crítica que permite ao sujeito sóciocultural a 
utilização dos seus direitos: civis, políticos e sociais, tornando-o assim consciente 
de sua responsabilidade) para o respeito às diferenças, para o exercício do conflito 
e da contradição como fontes de formação do sujeito. 

Valorização profissional I Formação permanente e contínua 

228 - Valorizar profissionais da educação significa, entre outras coisas, o 
reconhecimento social do profissional, melhoria em suas condições de trabalho e 
em sua formação e, evidentemente, melhores salários. 

Participação/ Autonomia 

229 - A autonomia é um pressuposto da gestão democrática, da qual não abrem mão 
aqueles que anseiam pela construção de uma educação democrática, de qualidade 
social e inclusiva, e é também preconizada pelo governo como um dos princípios 
de suas políticas educacionais. Faz-se necessário estarmos atentos para identificar 
os diferentes significados que autonomia pode assumir nos diferentes discursos. 
A sociedade civil mineira e brasileira não pode abrir mão de sua concepção de 
autonomia pedagógica, financeira e administrativa e investir na luta para construí-
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la no sistema e no interior das escolas, exigindo sua participação efetiva nos 
espaços de elaboração, decisão e avaliação das políticas públicas educacionais. 

230- Autonomia política, administrativa, pedagógica e financeira para a escola. 

230 A - Autonomia para a escola. (minoritária) 

231 -Destinação de verbas, no Orçamento Público, para as escolas públicas, a serem 
geridas diretamente por elas. 

232 - Maior ênfase para a autonomia financeira com esclarecimentos mais concretos 
na área de prestação de contas, gastos, etc., dando direito a um profissional em 
finanças para cada escola- o Tesoureiro Escolar previsto na Lei Estadual 9381/86. 

Respeito às diversidades 

233- A educação básica deve estar a serviço do processo de formação integral/global 
dos alunos, ou seja, deve capacitar a todos com uma série de conhecimentos, 
habilidades e valores, que lhes permitam entender a sociedade e a cultura na qual 
vivem, participando dela de forma responsável e fazendo intervenções 
significativas, visando melhorá-la. Portanto, os conteúdos, instrumentos valiosos 
para o processo de formação, devem ser pensados a partir da diversidade (de 
gênero, raça, cultura) com as quais nos deparamos, e o currículo, como um todo, 
deve contemplar essas diversidades. 

Transparência 

234- Segundo o Aurélio, transparência é o que deixa perceber um sentido oculto. Não 
há como pensar em Educação com sentido ou objetivos ocultos, ou mesmo 
subentendidos. A Educação, direito subjetivo, tem um único sentido/objetivo: 
promover a formação integral do sujeito, e para tal devem ser concebidas todas as 
ações políticas, administrativas e pedagógicas. A transparência, como princípio da 
gestão democrática na educação, deve, portanto, conduzir todos os processos. 
Para que isso ocorra, é necessária a participação da comunidade escolar no 
processo de discussão, elaboração, decisão e avaliação das políticas educacionais 
macro e micro, bem como, a publicação das decisões tomadas. 

MECANISMOS 

Mecanismos da gestão democrática: 

235 - Se é válido dizer que a democratização da escola cumpre um papel na 
democratização da educação, também é fundamental que se afirme que não haverá 
gestão democrática na educação estadual se não houver gestão democrática no 
Sistema Estadual de Educação. A democratização do sistema pressupõe alguns 
mecamsmos: 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA 

Criação do Conselho Estadual de Educação 

236 - Criação do Conselho Estadual de Educação, Conselhos Municipais e/ou 
Conselhos Regionais, observando os seguintes critérios: 

Composição: 

- 50% usuários eleitos em fórum propno entre membros de associação de 
moradores, associação de pais e mestres, associação de pais de alunos, grêmios 
estudantis e colegiados escolares, instituições que atuam na área da proteção à 
criança e adolescente; 

- 50% de gestores do sistema eleitos em fórum propno de cada uma dos 
segmentos: universidades públicas e privadas, sindicato e trabalhadores da rede 
pública e privada, prestadores de serviços de natureza educacional (escolas livres, 
experiências populares de educação, entidades que desenvolvem ações de 
promoção técnico-profissional), um representante da Undime, além de 
representante do CNE, a fim de assegurar a integração das respectivas 
responsabilidades; 

- o Conselho Estadual e/ou Municipal de Educação, contará, ainda, como instância 
de consulta e de articulação com a sociedade, com Fórum Estadual em Defesa da 
Escola Pública. 

Nomeação: 

Os membros do Conselho Estadual de Educação serão nomeados pelo governador, 
em consonância com o disposto no item sobre composição, para mandato de quatro 
anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada dois anos o mandato de 
metade dos conselheiros. 

Competência: 

a) formular e coordenar as políticas estadual e municipal de educação, articulando-as 
com as políticas públicas de outras áreas; 

b) interpretar a legislação de diretrizes e bases da educação nacional, opinar sobre 
alterações de iniciativas do Poder Executivo e estabelecer normas comuns a serem 
observadas pelos sistemas de ensino; 

c) aprovar a adoção de inovações educacionais, experimentadas com êxito no âmbito 
dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios ou por instituições educacionais 
de reconhecido valor; 
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d) estabelecer normas para o reconhecimento e a implantação de formas de educação 
a distância; 

e) estabelecer normas de avaliação e de fiscalização de instituições de ensino e de 
seus cursos; 

237- Agilização do processo de criação dos Conselhos Municipais de Educação, 
também com a participação de representantes de associações de pais de alunos e 
comunidade. 

Inclusão do Fórum Estadual 

238- Inclusão do Fórum Mineiro em Defesa da Escola Pública como instância de 
elaboração de princípios, parâmetros e diretrizes para a política educacional. 

Ouvido ria 

239 - Criação de uma Ouvidoria da Educação, cujo Ouvidor será eleito. 

Realização de Conferências 

240 - Realização de conferências estaduais de educação com caráter informativo, 
consultivo, deliberativo e prepositivo. 

Oferta 

241- Ampliação da oferta de educação em todos os níveis e modalidades, com 
garantia de vagas para todos, mesmo para aqueles que não tiveram oportunidade 
em idade própria, permitindo-se ao aluno o direito da escolha da modalidade de 
ensino que lhe for conveniente". 

242- Criação de fóruns para a discussão da educação tecnológica, profissionalizante e 
da educação a distância. 

Eleição para a Superintendência 

243 - Eleição direta para a Superintendência. 

Gestão democrática na Escola 

Projeto Político-Pedagógico 
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244- Gestão escolar democrática, orientada por pr9jeto político-pedagógico, 
elaborado pela comunidade escolar organizada.-

Incentivo à organização 

245 - Garantia da organização profissional e sindical dos trabalhadores da educação 
em seus locais de trabalho. 

246 - Garantia de organização estudantil e de associação de pms nos níveis da 
educação básica. -

Criação de coordenação pedagógica 

247- Criação de coordenação pedagógica eleita pelos pares, cuja composição será 
definida no Fórum Mineiro dos Trabalhadores em educação .. 

Colegiado 

248- Garantia de participação da comunidade escolar e local na eleição e na 
composição dos colegiados, da seguinte forma: 50% de membros da comunidade 
escolar e 50% de profissionais da educação, eleitos entre seus pares.(minoritária) 

248 A- .Garantia de participação da comunidade escolar e local na eleição e na 
composição dos colegiados, da seguinte forma: 50% de membros da comunidade 
escolar e 50% de trabalhadores da educação, eleitos entre seus pares. 

249 - Eleição do coordenador do colegiado pelos membros do mesmo. 

250 - Promoção de debates entre a escola e a comunidade escolar sobre o papel que 
vem exercendo o colegiado, hoje, nas escolas públicas de Minas Gerais, com a 
divulgação, junto aos educadores e à comunidade, da importância e da 
responsabilidade do colegiado. 

251 -Atribuição de poder deliberativo ao colegiado, dentro das escolas. 

252 - Destituição do membro do colegiado que por 3 vezes consecutivas faltar às 
reuniões, sem justificativa, convocando-se assembléia para escolha do novo 
membro. (minoritária) 

252 A - Supressão da proposta anterior. 

253 - Reuniões mensais dos colegiados, com divulgação das respectivas pautas com 
48 horas de antecedência. 

254- Garantia do direito de participação nas reuniões do colegiado, mesmo quando 
ocorrerem dentro da carga horária, para o aluno e para o trabalhador em educação, 
ainda que este trabalhe em redes distintas e ou escolas diferentes. 
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255 - Exigência de que os dias e horários das reuniões do colegiado sejam marcados 
com antecedência, levando em consideração a disponibilidade da totalidade ou da 
maioria dos membros. 

Eleição direta 

256 - Eleição direta, sem concurso, para diretor e vice-diretor, com possibilidade de 
designados e estáveis se candidatarem, para um mandato de três anos, com direito 
de reeleição, exigindo-se o interstício de três anos para nova candidatura. 

257 - Garantia do direito de concorrer às eleições para diretor e vice-diretor aos 
profissionais que, embora não estejam em exercício na escola, tenham tido um 
exercício mínimo de quatro anos na escola em que pretendem se candidatar, desde 
que o período de afastamento não supere o prazo de dois anos. 

258- Observância da Lei n° 9.381, que dispõe sobre o número de vice-diretores. 

259 - Fim do apostilamento especial para os diretores. 

Assembléias escolares 

260 - Realização de, no mínimo, uma assembléia escolar por semestre. 

Avaliação 

261 - Adoção de critérios universais para a avaliação de desempenho tanto do servidor 
quanto da Instituição. (minoritária) 

261 A- Adoção de critérios escolhidos democraticamente pela comunidade escolar, 
sem caráter punitivo, para avaliação de desempenho tanto do servidor quanto da 
Instituição. (minoritária) 

OUTROS TEMAS 

Condições de trabalho 

262 - Definição, em lei, do número máximo de alunos em sala de aula, conforme 
proposta da categoria e cumprimento correspondente. 

Nomeação e designação 

263 - Priorização de concurso para todos os cargos vagos, com designação somente 
para substituição temporária e de excepcional necessidade, divulgação das vagas 
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existentes, com centralização em escolas-pólo, em horários diferenciados, 
considerando os seguintes critérios: aprovação em concurso; habilitação; tempo no 
Estado e na função; tempo na escola e na função; cursos de aperfeiçoamento; 
outros critérios definidos pelo colegiado para o desempate. 

Moção de repúdio à Secretaria Estadual de Educação 

264 - Os participantes do Seminário Legislativo Construindo as Políticas Públicas de 
Educação em Minas Gerais vêm a público repudiar a ameaça de fechamento de 
seis escolas estaduais na cidade de Uberlândia. Solicitamos que esse fórum 
referende uma comissão para uma audiência como o Secretário, para revisão da 
decisão da superintendente da 40a SER. Se não revertermos o fechamento das seis 
escolas, um pouco do que discutimos nesses quatro dias estará prejudicado, pois 
fechar escola não combina com esse governo. Como vai ficar a comunidade? 
Quantos trabalhadores ficarão sem emprego? 

Lamentamos que não tenha havido discussão prévia com as comunidades e nem 
com a representação sindical. 
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GRUPO V 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Educação Infantil 

265- Garantia, em cumprimento da Constituição Federal e da LDB, de ampliação das 
oportunidades de acesso à educação para crianças de O a 6 anos, nos sistemas 
públicos de ensino do Estado de Minas Gerais. 

266- Fortalecimento da Educação Infantil no primeiro nível da Educação Básica, 
integrando a Política Educacional do Estado de Minas Gerais, incluindo-a na 
estrutura organizacional da SEE/MG. 

267 - Elaboração de projeto político pedagógico amplamente discutido e aprovado 
pela comunidade escolar, garantindo tempos escolares e resguardando a autonomia 
da instituição educacional na gestão político-financeiro-pedagógica. 

268 - Regulamentação da educação infantil no âmbito do Sistema Estadual de 
Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, com a participação de 
representantes de diversos órgãos e setores. 

269 - Inclusão das crianças de 6 anos nas matrículas do ensmo fundamental com 
duração de 9 anos. 

270- Alargamento da faixa etária do cadastro escolar, passando a incluir, além das 
crianças que completam 7 anos durante o ano civil, aquelas que completam 6 anos 
até 31 de dezembro. 

271 - Realização, em caráter de urgência, de estudo demográfico de âmbito estaduaL 
com vistas a avaliar, com dados da realidade, as possibilidades de atendimento à 
criança de 6 anos. 

272- Ampliação da oferta, na rede pública estadual, do atendimento à Educação 
Infantil (pré-escola), garantindo, de imediato, a manutenção das vagas existentes no 
ano de 1999. 

273 - Aproveitamento de espaços ociosos nas escolas estaduais de 
Fundamental para oferta de classes de Educação Infantil (pré-escola). 

Ensino 
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274- Estabelecimento e/ou ampliação das estratégias de parceria do Estado com os 
municípios, inclusive por meio de cessão dos professores excedentes. 

275 - Execução, em caráter emergencial e transitório, de Programa Estadual de 
Habilitação, em nível de ensino médio, do "professor leigo" em exercício na 
Educação Infantil. 

276 -Implantação de Programas de Jovens e Adultos que garantam a escolaridade 
obrigatória em nível de Ensino Fundamental, possibilitando, assim, seu ingresso no 
Ensino Médio, modalidade Magistério, exigência legal para atuar na Educação 
Infantil. 

277- Inclusão dos profissionais da Educação Infantil nas propostas e programas de 
capacitação da SEE/MG. 

278- Definição de parcerias com instituições de ensino superior, visando à 
formulação de políticas de formação de recursos humanos na Educação 
Infantil.(maioria) 

278 A- Definição de parcerias com instituições de ensino superior públicas, visando à 
formulação de políticas de formação de profissionais na Educação Infantil. (25%) 

279- Realização, em parceria com a universidade, de diagnóstico estadual da oferta e 
da demanda em Educação Infantil, visando subsidiar a formulação de políticas de 
educação da criança de O a 6 anos. 

280 - Reexame da situação e da vinculação das creches mantidas pelo poder público, 
tendo em vista o melhor dimensionamento da atenção à criança de O a 3 anos. 

281 -Criação de centros de formação para educadores em Educação Infantil. 

282 - Estabelecimento de políticas de formação para os profissionais de Educação 
Básica, resguardando a participação dos docentes, mesmo que coincida com o 
calendário escolar. 

283 - Adaptação do espaço físico da rede estadual a essa modalidade de ensino. 

284- Inclusão de tempo de estudo remunerado, no horário de trabalho, para os 
professores da Educação Básica. 
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285 - Revalorização e reformulação estrutural dos cursos de nível médio e superior de 
Formação de Professores, visando preparar profissionais para trabalhar na 
Educação Infantil e Educação Fundamental. 

286 - Continuidade do Procad, Procap, Pró-Ciências e Pró-Médio, qualificando todos 
os segmentos da educação. 

287 - Garantia de atendimento ao aluno, pela rede pública de saúde, dos serviços de 
enfermagem, odontológico, nutrição, pediatria, fonoaudiologia e psicologia. 

288 - Criação, nas repartições públicas estaduais, de creches para atendimento a filhos 
de funcionários, em cumprimento do disposto na Constituição Federal. 

Ensino Fundamental 

289- Acesso e permanência na escola, com garantia de prosseguimento de estudos, 
com adequação de fluxo escolar, currículo, metodologias, sistema de avaliação, 
tempos escolares, formação profissional, etc., criando também projetos especiais 
com a finalidade de alcançarem os objetivos propostos. 

290 - Manutenção das crianças na escola, em tempo integral, progressivamente, com 
atividades diversificadas, principalmente para aquelas que vivem em situação de 
nsco. 

291 -Compensação financeira da renda familiar sacrificada em relação às crianças e 
adolescentes que se encontram fora da escola para auferir ganhos financeiros, com 
implantação do programa de bolsa-escola na rede pública. 

292- Limitação do número de alunos por turma: máximo de 25 alunos em turmas de 
1 a a 43 séries; máximo de 30 alunos em turmas de 53 a ga séries; máximo de 35 
alunos no ensino médio, tratando-se de forma diferenciada as turmas de projetos 
especiaiS. 

293- Garantia da universalização do ensino fundamental. 

294- Compromisso de dar continuidade ao Projeto de Curso Superior de Formação de 
Professores, enquanto existir professor sem formação superior nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental. 
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295 - Desvinculação do número de funcionários ao número de alunos, ficando a escola 
autônoma para constituir sua equipe pedagógica, de acordo com a necessidade de 
cada turno. 

296- Garantia de recursos financeiros para manutenção e assistência ao educando, 
incluindo merenda escolar, material didático e pedagógico. 

297 - Autonomia para as escolas na montagem de salas com recursos para 
atendimento individualizado. 

298 - Oferecimento de tempo integral na escola, principalmente aos alunos de risco, 
desde que sejam acompanhados por profissionais habilitados e em condições 
dignas, com carga horária ampliada, com oportunidade de aprenderem alguma 
atividade possível de ser uma profissão (artigos 205, 206, 207 e 208 da 
Constituição Federal), com garantia de estrutura física, pedagógica e financeira que 
esta medida demandará. 

299 - Criação de cursos de capacitação de professores do 2° ciclo do ensmo 
fundamental. 

300 - Planejamento globalizante dos projetos político pedagógicos e do currículo. 

301 -Criação de um tempo coletivo na escola, para uma ação reflexiva do Projeto 
Político-Pedagógico. 

302 - Participação dos representantes dos segmentos da sociedade em seminários, para 
o debate do Projeto Político-Pedagógico nos encontros regionais, a fim de que 
fiquem inteirados dos acontecimentos e se envolvam no processo. 

303 - Instalação de infra-estrutura adequada para receber o aluno especial e preparação 
dos profissionais para esse atendimento. 

Ensino Médio 

304- Oferta de vagas, em número suficiente, para o atendimento à demanda dos 
egressos do Ensino Fundamental, construção e/ou ampliação de escolas. 

305 - Reexame das nucleações de escolas feitas até dezembro de 1998 na capital e no 
interior. 
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306 - Agilização da implantação dos novos cursos profissionalizantes, de acordo com 
as vocações regionais. 

307- Cumprimento da universalização e da obrigatoriedade da Educação Básica, com 
compromisso também para o Ensino Médio, por parte do Estado, conforme 
previsto em lei. 

308 - Oferta de condições de qualificação dos docentes para esse nível de ensino. 

309- Ampliação de extensões universitárias para habilitação e/ou especialização do 
profissional do Magistério. 

310- Garantia de ensino profissionalizante em nível pós-médio/concomitante, de 
acordo com a vocação de cada região, inclusive com projetos que oportunizem o 
conhecimento das aptidões dos alunos. 

311- Observância e cumprimento da LDB/96 no tocante ao Ensino Médio e artigos 
206 e 207 da Constituição Federal. 

312- Investimento no ensino médio, fornecendo-se subsídios para: salários dignos e 
cursos de aperfeiçoamento profissional aos trabalhadores em educação, 
laboratórios, centrais de informática, bibliotecas e profissionais bibliotecários. 

313- Estabelecimento de convênios com instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, para realização de estágios curriculares, trabalhos comunitários e 
atividades de suporte aos alunos do Ensino Médio. 

314- Destinação, dentro da escola, de tempo disponível, devidamente remunerado, 
para o funcionário, fora de sua carga horária/aula, para estudo, discussão e 
planejamento de ações interdisciplinares do processo de ensino-aprendizagem. 

315- Destinação de verba, pelo Estado, para atender ao Ensino Médio, para compra 
de material didático e merenda escolar. 

316- Providências urgentes para atender à necessidade do livro didático, paradidático, 
literário e de pesquisas para o ensino médio. 

317- Incentivo à criação de centros de educação tecnológica. 

318- Estabelecimento, por lei, de número máximo de alunos por sala. 
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Educação de Jovens e Adultos 

319- Estabelecimento de uma política que contemple a Educação de Jovens e Adultos 
nos aspectos humanos e sociais. 

320- Criação de programas de alimentação e de livro didático para o jovem e o 
adulto. 

321 -Instituição, na Secretaria de Estado da Educação, de um setor específico para 
assuntos desta modalidade de ensino. 

322 - Estabelecimento de convênios com instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, para realização de estágios curriculares, trabalhos comunitários e 
atividades de suporte aos jovens e adultos. 

323- Capacitação, pelo poder público, dos profissionais da educação de jovens e 
adultos, aberta à participação de instituições não governamentais, incluindo a 
modalidade de educação à distância. 

324 - Inserção da comunidade escolar em projetos e programas comunitários. 

325- Cumprimento da LDB no seu art. 5°, § 1°, inciso I: "Recensear a população em 
idade escolar, para o Ensino Fundamental, e os jovens e adultos que a ele não 
tiverem acesso" e inciso li:" Fazer-lhes a chamada pública". 

326 - Garantia de atendimento aos padrões básicos de infra-estrutura para 
funcionamento de estabelecimentos que ofereçam educação de jovens e adultos, 
devendo ser incentivadas, para esse fim, parcerias com prefeituras municipais e 
entidades. 

327- Definição de critérios para a explicação do custo-aluno da Educação de Jovens e 
Adultos, nas diversas estratégias de atendimento. 

328 - Monitoramento das avaliações das telessalas em todo o Estado, para garantia da 
qualidade do ensino ofertado. 

329 - Ampliação do processo de avaliação dos alunos das telessalas, de forma a 
possibilitar as avaliações nas próprias unidades de ensino, descentralizando-se a 
responsabilidade na elaboração e na aplicação das provas. 
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330 - Expansão de centros de Ensino Supletivo (Cesu) onde houver demanda. 

331- Implantação do Ensino Médio em todos os centros de Ensino Supletivo, onde 
houver demanda. 

332 - Disponibilização, por parte do Estado, de equipamentos específicos para esse 
segmento de ensino: TV, video, som. 

333 - Descentralização dos exames realizados em bancas. 

334 - Garantia do ensino regular noturno, com estrutura própria e específica (horário. 
calendário, etc.), para assegurar um ensino de qualidade aos alunos menos 
favorecidos. 

335- Reexame da estrutura organizacional e curricular nas modalidades UES e CESU 
para garantir a qualidade do ensino. 

336 - Oferecimento de ensino supletivo para alunos fora de sua faixa etária, e que o 
mesmo seja oferecido como opção, e não seja imposto a esses alunos. 

337- Criação de cursos profissionalizantes para a economia informal. 

Educação Especial 

338 - Garantia de que os alunos da Educação Especial estudem preferencialmente na 
escola regular comum e que tenham igualdade de oportunidades no que se refere ao 
atendimento de suas necessidades, seu preparo psicológico, social e emocional, 
com especialistas e equipamentos adequados e condizentes com suas reais 
possibilidades. 

339 - Maior disponibilização de currículos, materiais, equipamentos específicos e 
professores capazes de compreender, ensinar e favorecer a aprendizagem desses 
educandos. 

340- Desenvolvimento, em parceria com os órgãos de saúde e outros, de projetos 
educativos de prevenção, diagnóstico, habilitação e reabilitação das deficiências. 
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341 -Desenvolvimento de programas de formação profissional básica, técnica e 
tecnológica, em articulação com o mercado de trabalho, mediante convênios e 
parcerias com entidades públicas e privadas. 

342 - Aperfeiçoamento e ampliação do censo, de maneira que os dados reflitam a 
realidade da Educação Especial, em escolas conveniadas ou não, das redes de 
ensino pública e privada de Minas Gerais. 

343- Solicitação ao Conselho Estadual da Educação de revisão e reformulação das 
normas referentes à Educação Especial. 

344 - Promoção das adaptações físicas, curriculares, metodológicas e capacitação de 
pessoal, visando ao acesso, à permanência e ao percurso escolar bem sucedidos. 

345- Orientação às escolas sobre a importância da construção coletiva do projeto 
político-pedagógico ou PDE, para utilização de procedimentos e recursos didáticos 
para atender aos alunos em suas diferenças. 

346- Implantação, na Secretaria de Estado da Educação, de uma Assessoria de 
Educação Especial, com a função de acompanhar, avaliar, apoiar e implementar 
políticas, ações e programas de Educação Especial na SEE, SERs, instituições 
especializadas e escolas inclusivas. 

347- Implantação do sistema de monitoramento e avaliação das ações, programas e 
projetos da Educação Especial no Estado de Minas Gerais, com ênfase em projetos-
piloto que tenham efeito multiplicador. 

348 - Estimulação das instituições de educação superior quanto ao acesso e à 
permanência dos educandos portadores de necessidades especiais em seus cursos, 
independentemente da idade (no caso de superdotados) e de acordo com as 
possibilidades e necessidades (no caso dos deficientes). 

349- Construção da escola inclusiva, que teria como pressupostos: desenvolvimento 
de programas de capacitação de educação inclusiva para todos no exercício do 
magistério, com o apoio da Apae e demais instituições especializadas; garantia de 
permanência dos portadores de necessidades especiais em seus cursos, 
independentemente da idade e de acordo com suas possibilidades; utilização das 
escolas especiais como centros de apoio, atendimento, assessoria e educação 
específica aos alunos que não tenham condições de inclusão. 

350 - Criação e ampliação de instituições e aparelhamento das existentes para melhor 
atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais. 
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351 - Visitas dos deputados às escolas. 

352- Autonomia para que cada região tenha seu currículo diversificado, de acordo 
com suas peculiaridades. 

353 - Inclusão de alunos da escola regular nas escolas de Educação Especial, 
ampliando-se as ações da escola especial hoje existentes e mantendo-se sua 
qualidade e serviços. 

354 - Reformulação das escolas especiais, Apaes e Inapes, em centros integrados de 
Educação Especial para capacitação de profissionais, pesquisas e atendimento aos 
portadores de necessidades educativas especiais. 

355- Escola especial para atendimento a casos atípicos não previstos na legislação. 

356 - Cumprimento da legislação vigente para organização do Quadro de Pessoal de 
Educação Especial (Lei N° 9.381, de 1986- Anexo VI). 

357 - Abertura de concurso público específico para Educação Especial, conforme a 
Lei no 9.3 81, de 1986 - art. 31, parágrafo único, inciso L 

358- Criação de uma equipe interdisciplinar itinerante para prevenção das 
dificuldades específicas de aprendizagem, principalmente nos primeiros anos de 
iniciação acadêmica. 

359 - Educação Especial de qualidade, sem redução de conteúdos. 

360 - Atendimento efetivo aos alunos com necessidades espec1ms nas escolas 
regulares, com acompanhamento de profissionais habilitados. 

361 -Criação de projetos especiais pelas escolas ou órgãos do sistema para atender às 
necessidades da clientela. 

362 - Respeito ao ritmo, ao desenvolvimento e às diferenças individuais do aluno, 
atuando de forma lúdica, conforme propostas no Referencial Curricular Nacional 
da Educação Infantil/98. 

363- Cumprimento do artigo 32, com seus incisos e parágrafos, da Lei de Diretrizes e 
Bases/96. 
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364 - Garantia na rede pública de atendimentos básicos, desde a primeira infância aos 
alunos portadores de necessidades educativas especiais. 

365 - Garantia ao portador de necessidades especiais de ingresso e permanência na 
escola regular comum ou na escola regular especial, oferecendo-se condições 
necessárias para o seu percurso na educação. Garantia de acesso a equipamentos e 
materiais específicos e especializados essenciais ao pleno desenvolvimento do 
processo escolar, assim como aos espaços escolares sem barreiras arquitetônicas e 
atitudinais. 

366- Garantia de recursos de comunicação alternativa aos diferentes tipos de 
deficiência. Garantia aos deficientes auditivos do acesso à Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), e aos deficientes visuais o acesso ao Braille e ao Sorobã. 

367- Garantia de dinamismo curricular, a partir das necessidades e habilidades do 
educando. Acompanhamento pedagógico e atendimento de serviços especializados 
e adaptação curricular aos diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos, com 
possibilidade de aceleração de estudos ou de terminalidade escolar específica. 

368 - Condições de continuidade de atendimentos alternativos aos alunos com 
currículos adaptados e terminalidade escolar específica. 

369- Atendimento alternativo de escolarização de formação direcionada para o 
trabalho/profissionalização ou de convivência social para o portador de 
necessidades educativas especiais. 

370- Garantia de vagas, preferencialmente em escolas prox1mas à residência do 
aluno, e transporte escolar, adaptado quando necessário. 

371 - Garantia de condições de participação e envolvimento familiar no processo 
educacional e informações sobre o desenvolvimento do educando. 

372- Acesso às informações e diagnóstico do aluno com necessidades educativas 
espec1ms. 

373- Oferecimento, pelas escolas especiais, de programas de orientação e apoio às 
famílias dos educandos com necessidades educativas especiais, com apoio da SEE 
e SREs. 

374- Respeito aos direitos dos educandos com necessidades educativas especiais e 
divulgação dos seus direitos e dos deveres da família, do Estado e da sociedade 
para com os mesmos. 



41 

375- Desenvolvimento de ação conjunta nas áreas de educação, saúde e assistência 
social, para prevenção das causas de deficiência e para os atendimentos 
complementares ao processo educacional. 

376 - Estabelecimento de parcenas entre escola, família e sociedade, visando ao 
processo de inclusão social. 

377- Formação especializada e capacitação docente de qualidade na área de Educação 
Especial, em nível pós-médio, de graduação e pós-graduação. 

378- Garantia de alternativas para qualificação, aperfeiçoamento e atualização em 
Educação Especial. 

379 - Oferecimento aos professores em exercício nas escolas inclusivas de estágio em 
escolas e instituições especializadas em Educação Especial e destinação de 
recursos materiais e didático-pedagógicos necessários ao atendimento do aluno 
especial. 

380 - Criação de serviços especializados para assessoria aos docentes que atuam nas 
escolas inclusivas com alunos com necessidades educativas especiais. 

381 - Revisão e criação de legislação referente ao quadro de pessoal no que conceme à 
composição dos critérios de lotação, mudança de lotação e designação de 
professores, compatibilizando-a com as demandas de atendimento ao aluno com 
necessidades educativas especiais. 

382 - Orientação à escola de ensino regular comum para incluir no seu registro escola 
e PDE prioridades que atendam aos educandos com necessidades educativas 
especiais. 

383 - Garantia de flexibilidade curricular, quando necessária, provendo a escola de 
Educação Especial inclusiva de serviços especializados para atender às 
necessidades educativas especiais apresentadas pelos educandos. 

384 - Garantia de flexibilidade do quadro de pessoal para responder à demanda 
diagnosticada para matrícula anual. 

385 - Garantia de recursos financeiros, equipamentos, mobiliário e materiais didáticos 
pedagógicos suficientes para que os centros integrados de Educação Especial, 
escolas especiais, Napes e escolas inclusivas ofereçam acessibilidade e 
atendimentos específicos aos educandos matriculados. 
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386 - Disponibilização de recursos financeiros específicos para aqms1çao de 
equipamentos, materiais e manutenção de serviços especializados para apoio e 
atendimento complementar à escolarização, de acordo com o PDE. 

387 - Estímulo e apoio à divulgação de informações necessárias ao conhecimento do 
aluno com necessidades educativas especiais e às formas específicas de seu 
atendimento numa filosofia inclusiva. 

388- Garantia de condições para que a escola regular comum, especial e/ou centros 
integrados ofereçam serviços de apoio especializado complementar à escolarização, 
à formação profissional e à integração comunitária. 

389 - Desenvolvimento de ações de sensibilização/conscientização da sociedade e da 
comunidade escolar sobre as necessidades, possibilidades e vantagens da educação 
inclusiva. 

390 - Retomada do Projeto Bolsa-Trabalho para alunos portadores de deficiências. 

391- Garantia às escolas inclusivas de organização de turmas com no máximo 20 
alunos quando se tratar da inclusão de DA e DV (até 4 alunos) e de 15 alunos 
quando ocorrer inclusão de mais de 3 tipos de deficiência (até 4 alunos), 
observando-se o trabalho metodológico em parceria com a escola especial, 
resguardado pelo projeto pedagógico, com inserção ou não de monitor. 

392 - Levantamento da clientela que apresenta deficiência intelectual no atendimento 
específico a essa clientela. 

393 - Garantia de contratação de psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas e 
fisioterapeutas para acompanhamento do trabalho educacional nos núcleos 
regionais que tenham alunos com necessidade de educação especial inseridos no 
ensino regular. 

394 - Garantia pela SEE de verbas específicas para manutenção das oficinas 
pedagógicas e salas com recursos para Educação Especial. 

Educação Indígena 

395 - Continuidade à implementação da Educação Escolar Indígena, garantindo uma 
educação de qualidade, no sentido de valorização e fortalecimento da cultura 
tradicional das diferentes etnias indígenas presentes no Estado de Minas Gerais, 
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possibilitando às comunidades indígenas autonomia e gestão do processo 
educacional. 

396- Manutenção e ampliação democrática de uma proposta de Educação Escolar 
Indígena, diferenciada, bilíngüe e intercultural para a formação específica do 
professor, por meio da oferta do Curso de Formação de Professores Indígenas. 

397 - Habilitação do professor em formação específica, por meio da oferta do Curso 
de Formação de Professores Indígenas. 

398- Viabilização do ingresso do professor indígena na carreira do magistério e de 
sua integração no plano de cargos e salários da rede estadual, a partir de critérios e 
métodos específicos que garantam formas flexíveis de contratação, respeitando-se 
as especificidades culturais de cada etnia indígena. 

399 - Compreensão de que a formação e a prática pedagógica dessa proposta estão em 
permanente avaliação e reconstrução e contêm três eixos de atuação: ensino 
presencial, ensino não presencial e estágio supervisionado. 

400- Criação do Núcleo de Educação Escolar Indígena (Neei), para atuar na 
implantação e desenvolvimento da educação escolar indígena, tendo garantida a 
participação do Estado, da sociedade civil e comunidades indígenas. 

401 -Organização da escola indígena, levando em conta suas formas de estrutura 
social, suas tradições, formas de produção de conhecimento e processos próprios de 
aprendizagem, tais como suas respectivas línguas e a língua portuguesa; suas 
práticas socioculturais e religiosas; as formas de edificação das escolas que 
atendam aos interesses das comunidades indígenas; atividades econômicas, 
especialmente aquelas que visem a sua reprodução social, bem como atividades 
rituais e cerimoniais; seus métodos de ensino e aprendizagem; sua organização 
familiar e social. 

402 - Organização das atividades escolares em períodos próprios, que não 
correspondam necessariamente ao calendário da sociedade não indígena, a serem 
estruturadas em épocas diversas, respeitando o curso das atividades econômicas, 
rituais e demais manifestações sociais e culturais de cada povo indígena. 

Educação Rural 

403 - Ampliação da fiscalização do Estado contra o trabalho infantil assalariado 
quando da adaptação do calendário escolar ao ano agrícola nas diversas regiões de 
Minas Gerais. 
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404 - Parcerias entre o Estado, a União e os mumc1p10s para atendimento de 
transporte para os alunos provenientes da zona rural, garantindo-lhes a 
continuidade dos estudos. 

405 - Adoção de critérios flexíveis quanto aos sistemas de ciclos ou seriação. 

406 -Respeito aos artigos 7°, XXV, e 208, IV, da Constituição Federal e 198, X, da 
Constituição Estadual. 

407- Cumprimento dos artigos 29, 30 e 31 da LDB. 

408 - Oferta de vagas de educação infantil nas comunidades rurais. 

409 - Valorização de formação do agricultor, desde que haja implementação de uma 
política governamental que incentive a agricultura familiar. 

410- Existência de parcerias da Emater e do IMA com o Estado, para 
desenvolvimento de projetos em escolas rurais, na tentativa de fixação do homem 
do campo na zona rural (horta, criação de pequenos animais, etc.). 

411 -Apoio financeiro e legal do Estado às experiências alternativas existentes, sejam 
escolas ou processos educativos geridos pelas comunidades rurais e movimentos 
populares, que não tenham finalidade de lucro, mediante a criação de convênios 
e/ou projetos de lei (EF As, escolas de assentamentos, etc.). 

412- Introdução da bolsa-escola no meio rural, como política pública geral de 
financiamento da educação. 

413- Viabilização e implementação, pela SEE, de um diagnóstico sobre a situação da 
educação no meio rural do Estado, com a participação das comunidades, através de 
suas organizações. 

414- Implementação e ampliação de programas municipais de educação ambiental, 
respeitando e considerando a sociobiodiversidade dos ecossistemas locais. 

415- Implementação de programas municipais e estaduais integrados e continuados 
de alfabetização de jovens e adultos, até que seja eliminado o analfabetismo no 
campo. 

416- Ampliação dos níveis de atendimento, de modo especial de Educação Infantil e 
Ensino Médio, nas escolas do campo. 

417 - Acesso de toda a população a uma escola pública gratuita e de qualidade, desde 
a Educação Infantil até, pelo menos, o Ensino Médio. 
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418- Garantia do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto ao 
direito de ter em uma escola próxima à moradia, quando das definições das 
políticas educacionais para o campo. 

419- Realização de eventos que expressem e promovam as culturas camponesas, 
indígenas e quilombolas, transformando-se as escolas em centros de cultura. 

420 - Manutenção, pelos poderes públicos, de escolas no campo com infra-estrutura 
adequada, incluindo biblioteca, laboratórios e outros recursos pedagógicos. 

421 -Manutenção, qualificação e ampliação das escolas existentes e implantação de 
programas combinados de produção e formação profissional, desenvolvidos na 
perspectiva do projeto popular de desenvolvimento do campo. 

422 - Criação pelo Estado de projeto semelhante ao Pronera para todos os 
trabalhadores do campo. 

423 - Adequação do ano letivo ao calendário agrícola de cada região. 

424 - Manutenção e expansão de universidades rurais e centros tecnológicos 
especializados em educação do campo, com exigência de que os pesquisadores 
entreguem às comunidades pesquisadas os resultados de seus trabalhos sobre o 
campo. 

425 -Nomeação, para as escolas do campo, de coordenadores que de fato conheçam e 
se comprometam com a realidade rural e com projetos populares de 
desenvolvimento do campo. 

426- Execução de programas continuados, amplos e massivos de Educação de Jovens 
e Adultos, reconhecidos e financiados pelo MEC. 

427- Apoio às ações de solidariedade e de cooperação entre iniciativas, organizações 
e movimentos na linha de implementação do novo projeto de desenvolvimento do 
campo. 

428 - Modificação dos currículos por meio da construção de trabalho pedagógico, 
específico e articulado com técnicos, pesquisadores e educadores, para que 
busquem conhecer e respeitar os valores culturais dos povos do campo, de acordo 
com suas regiões, tendo como eixo a construção do conhecimento e o processo 
participativo. 

429- Apoio às iniciativas de inovação de estruturas e currículos nos diversos níveis da 
Educação Básica e Superior, visando à ampliação do acesso e ao desenvolvimento 
de uma pedagogia dos processos de transformação do campo. 

430 - Inclusão das relações de gênero e etnias no processo educativo. 

431 - Criação, pelas universidades públicas, de cursos de nível superior com currículo 
adequado à Educação Básica do Campo. 
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432 - Inclusão na Educação Básica de disciplinas específicas voltadas para a realidade 
do campo. 

433 - Reorganização das formas, dos currículos e dos métodos dos cursos de formação 
de educadores para que atendam à Educação Básica e à Educação Especial, tendo 
como referência a realidade do campo. 

434 - Valorização, no programa curricular, da arte em seus mais variados aspectos 
(música, teatro, artes plásticas, poesia, literatura), como forma de garantir a plena 
formação do homem e da mulher do campo. 

435 - Propor às escolas do meio rural e do meio urbano que elaborem e assumam um 
calendário que inclua datas relacionadas aos povos do campo e à valorização dos 
direitos humanos. 

Educação a Distância 

436 - Exigência de credenciamento, pela União, para a Educação a Distância, que é 
supervisionada pela Secretaria de Educação a Distância e se baseia no 
desenvolvimento e na veiculação de programas de ensino a distância para todos os 
níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, possuindo abertura de 
organização e regimes. 

437- Implantação, pelo poder público e pelos setores privados, dessa modalidade de 
ensino, estendendo-a a um maior número de pessoas, com garantias de qualidade 
de ensino. 

438 - Empenho do poder público em oferecer a Educação a Distância como 
oportunidade às pessoas com menor poder aquisitivo e especialmente aos 
professores públicos, como forma de capacitá-los e atualizá-los. 

439 - Oferecimento de cursos de capacitação a distância aos professores do Ensino 
Médio nas sedes das Regionais de Ensino, uma vez que o oferecimento de tais 
cursos apenas em Belo Horizonte dificulta a organização e o andamento normal das 
escolas. 
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GRUPO VI 

CURRÍCULOS, INTERDISCIPLINARIDADE E TEMAS 
TRANSVERSAIS 

440 - Planejamento do currículo levando em conta as crenças e valores implícitos nas 
relações sociais, nas rotinas da escola e mesmo da sala de aula, conduzindo o aluno 
a um amplo conhecimento, tomando-o crítico, criativo e participativo. 

441- Elaboração do currículo de modo a levar o educando a superar a exclusão social 
e toda forma de preconceito, promovendo-se a articulação da escola com os 
diversos segmentos da sociedade. 

442- Criação de um currículo adaptado ao projeto político-pedagógico da escola, de 
maneira que o aluno se sinta motivado, através de parcerias com órgãos 
governamentais de assistência à zona rural. 

443- Flexibilização dos currículos, que devem ser plurais, para atender aos diferentes 
anseios e expectativas. 

Condições para que o currículo atenda às realidades plurais: 

444- Elaboração de currículo que seja aberto, em permanente construção. 

444 A- Elaboração de currículo que seja aberto, em permanente construção, 
observando-se as orientações e exigências da legislação. (minoritária) 

445- Inserção do currículo no processo de construção e vivência do projeto político-
pedagógico. 

446- Observância da necessidade de que os currículos tenham como referenciais as 
relações e as interrelações entre todas as áreas do conhecimento. 

447- Currículo aberto, inserido no processo de construção e vtvencia do projeto 
político-pedagógico, com interrelações entre todas as áreas do conhecimento. 
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448- Definição, no currículo, da escola como espaço de socialização e vivências e 
reconhecimento dos movimentos sociais como elementos essenciais na vida do 
cidadão e, portanto, também formadores. 

449- Adoção de princípios que tomem o currículo flexível. 

450- Ênfase nas questões relativas ao trabalho, sobretudo na linha das habilidades .. 

451- Formação do indivíduo na perspectiva da emancipação, da autonomia e do 
aprender a aprender. 

452- Entendimento da arte e da corporeidade como elementos que favoreçam o 
desabrochar da sensibilidade. 

453- Diversificação do currículo de acordo com a região, levando em conta as 
peculiaridades de cada uma. 

454- Enfoque na gênese do conhecimento. 

455- Definição de conteúdos significativos para o aluno. 

456- Preocupação com a diversidade cultural e/ou étnico-cultural. 

457- Entendimento da cultura como uma rede de trocas, resultante não apenas do 
número de noções, mas do número de relações estabelecidas. 

458- Estabelecimento de diretrizes mínimas e flexíveis voltadas para o domínio dos 
códigos da modernidade e conhecimentos que satisfaçam as necessidades sociais. 

Na perspectiva da autonomia escolar, preconizada na LDBEN, a 
escola deve construir e definir o seu currículo privilegiando: 

459- Estímulo à leitura e à criatividade. 

460- Oferecimento de uma formação ampla, geral e humanística, que possibilite ao 
aluno sair da passividade, tomando-o ativo e cooperativo. 
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461- Lutas pelo direito a uma vida digna. 

462- Formação dos educandos de modo que possam superar a exclusão social e toda 
forma de preconceitos. 

463- Elaboração do currículo como um espaço de construção e vivência, com ideais 
de ética e justiça na promoção do bem comum. 

Propostas Gerais: 

464- Inserção, pelo projeto político-pedagógico, dos temas transversais no processo de 
construção pedagógica. 

465- Integração dos temas transversais para que o objetivo do currículo se concretize, 
possibilitando o crescimento do cidadão e a globalização do ensino, por meio da 
interdisciplinaridade, formando um elo para a construção do conhecimento. 

466- Preocupação, nos temas transversais, com o indivíduo, na perspectiva da 
emancipação, da autonomia, do aprender a aprender. 

467- Inclusão da discussão sobre dependência química nos temas transversais, dentro 
de uma política de saúde pública nas escolas. 

468- Inclusão, em todas as senes, dos conteúdos de Filosofia e Sociologia, para 
propiciar o trabalho mais efetivo com os temas transversais. 

469- Inclusão da disciplina Filosofia desde a pré-escola até o ensino médio, ministrada 
por profissional habilitado, pago pelo poder público. 

470- Articulação da escola com os diversos segmentos da sociedade, aglutinando as 
famílias para a compreensão da realidade, no estabelecimento de medidas 
profiláticas e no tratamento dos mal-estares presentes na sociedade, tais como as 
drogas, a violência, a pobreza, a permissividade sexual e as crises éticas que o 
homem enfrenta nos dias atuais. 

470 A- Articulação da escola com os diversos segmentos da sociedade. 

470 B - Parceria efetiva com a comunidade, visando à cumplicidade da mesma com a 
escola. 
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471- Inclusão da Educação para o Trânsito no currículo escolar como tema 
transversal, garantindo-se a interdisciplinaridade, atendendo ao disposto no 
capítulo VI do Código de Trânsito Brasileiro. 

472- Manutenção do sistema seriado, com valorização dos quadros funcionais, 
melhores condições de trabalho e conseqüente melhoria na qualidade do ensino e 
na formação do aluno. 

473- Criação de meios que possibilitem a formação contínua dos professores em 
função do projeto pedagógico da escola, permitindo a articulação dos projetos 
individuais com o coletivo. 

474- Capacitação dos educadores em função de projetos, permitindo que estes 
atendam aos temas transversais, conforme os parâmetros curriculares. 

475- Inclusão da Educação para o Trânsito nos programas de Educação a Distância e 
capacitação de professores. 

476- Trabalho contínuo de formação do profissional, dentro de uma proposta 
curricular processual, fomentada pelo Estado e pelos Municípios. 

477- Presença, na escola, de técnicos que orientem o professor na preparação de 
projetos, confecção de material, etc. (minoritária) 

478- Incorporação às propostas da Assembléia Legislativa da continuidade do projeto 
de Curso Superior de Formação de Professores, enquanto existir professor sem 
formação superior, nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

479- Criação, pelas universidades públicas, de cursos de nível superior para formação 
de educadores da educação básica no campo. 

480- Existência de um grupo interdisciplinar de pesquisa para atuar na fom1ação 
continuada do professor. 

481- Instituição de professor monitor para os conteúdos em que se evidenciar mais 
necessidade, ou inserção, na jornada de trabalho do professor titular, do tempo 
necessário para aulas de reforço. 

482- Preocupação maior do educador em trabalhar o currículo, com o objetivo de 
aprender a aprender, preocupando-se menos em cumprir o programa. 
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483- Educação infantil e ensmo médio como obrigação do poder público. 
(minoritária) 

484- Criação de instrumento legal que garanta o acesso e a permanência dos 
educandos portadores de necessidades especiais nas escolas, de acordo com suas 
possibilidades e necessidades, garantida a existência de equipamentos adequados e 
a formação de profissionais especializados para atendimento a essas crianças. 

485- Criação de instituições para melhor atender a alunos portadores de necessidades 
especiaiS. 

486- Garantia, no projeto político-pedagógico da escola, de maior autonomia 
administrativa, possibilitando o emprego de recursos recebidos de acordo com as 
reais necessidades da escola. 

487- Definição, pelo governo estadual, de um programa de cursos profissionalizantes. 

488- Elaboração de lei estadual que crie Núcleos de Pesquisa Sociopedagógica, 
voltados para a pesquisa na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 
ensino técnico profissionalizante, com vistas a orientar a educação com 
significância para aluno e sociedade no projeto político-pedagógico da escola 
pública mineira. 

489- Garantia de efetivo apoio logístico (financeiro, de pessoal e capacitação) por 
parte dos órgãos públicos. 

490- Provimento de condições básicas de infra-estrutura da rede física: materiais, 
profissionais, recursos orçamentários e uso de tecnologia. 

490 A - Recursos financeiros para aquisição de materiais didádicos e técnicos, visando 
à melhoria da rede física escolar. 

491- Garantia de recursos financeiros, pedagógicos e humanos para atender ao projeto 
político-pedagógico da escola .. 

492- Adoção, pela Assembléia Legislativa, das propostas apresentadas no Fórum 
Estadual de Educação Infantil. 
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