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UMA AGENDA PARA O LEGISLATIVO
O Fórum Democrático realizado por este Parlamento entre os

dias 15 e 24 de fevereiro de 2011 pautou-se por uma pergunta, dirigida
a especialistas, a representantes de outros órgãos públicos, da socie-
dade civil e aos cidadãos em geral: "O que deverá estar na agenda da
Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento do Estado?"

As respostas e a grande participação no evento demonstraram
a vontade coletiva de contribuir com a proposição do Legislativo,
visando ao aprimoramento das políticas públicas, ao incremento da
economia, à melhoria dos indicadores sociais, enfim, ao atendimento
de demandas, ao aproveitamento de potencialidades e à elevação da
qualidade de vida para todos os segmentos da população.

Este documento consolida todo o conteúdo debatido durante o
fórum na área de Educação e compatibiliza as sugestões apresenta-
das com a experiência da ALMG nas discussões com a sociedade e
na elaboração legislativa. Compõe-se de uma contextualização das
políticas públicas relativas ao tema; de uma compilação das propostas
levantadas; de uma análise de sua eficácia, legalidade e viabilidade
de implementação; e de sugestões de atuação para a Assembleia, em
suas funções constitucionais, considerados os trabalhos das comissões
temáticas e de cada parlamentar.
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EDUCAÇÃO
Coniextualização das políticas públicas de educação

A educação é um direito assegurado constitucionalmente a todos e
constitui dever do Estado e da família. Entre os princípios sobre os quais
se fundamenta a educação escolar - relacionados na Constituição Federal
de 1988 e na Lei 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) -, destacam-se a igualdade de condições para o acesso e permanên-
cia na escola, a garantia de padrão de qualidade, o pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas e a vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais.

Cuida o poder público de regular a oferta da educação formal, que
compreende a educação básica, a educação profissional e tecnológica e a
educação superior. A educação básica abrange a educação infantil, o ensi-
no fundamental e o ensino médio. As diversas modalidades de educação,
como a educação especial e a educação de jovens e adultos, devem ser
oferecidas nos vários níveis e etapas de ensino, observada a adequação de
cada modalidade ao nível ou etapa de ensino em que ela seja inserida. As
modalidades de educação são desenvolvidas por meio de metodologias
próprias, voltadas a segmentos ou necessidades específicas da população.

Para garantir efetivamente o direito à educação, as normas gerais
estabelecem a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino fundamental e,
progressivamente, de toda a educação básica, assegurada também àque-
les que a ela não tiveram acesso na idade própria; o atendimento edu-
cacional especializado aos educandos com deficiência, preferencialmen -
te na rede regular de ensino; o atendimento em creches e pré-escolas às
crianças de até 5 anos de idade; o acesso aos níveis mais elevados do
ensino, segundo a capacidade de cada um; a oferta do ensino noturno e
a previsão de programas suplementares de material didático, transpor-
te, alimentação e assistência à saúde dos educandos, na educação básica
pública.

Com vistas a assegurar a manutenção da educação pública e a uni-
versalização do ensino obrigatório, a Constituição Federal determina que
a União, os Estados e os Municípios organizem, em regime de colabora-
ção, seus sistemas de ensino. A LDB complementa os comandos constitu-
cionais, especificando as competências de cada ente federativo relativas à
educação. Compete prccipuamente à União exercer as competências nor-
mativa, redistributiva e supletiva, que compreendem a fixação das dire-
trizes gerais de educação dos três níveis de ensino e a prestação de assis-
tência técnica e financeira aos Estados e Municípios no desenvolvimento
dos respectivos sistemas de ensino. As principais atribuições dos Estados
no campo da educação são: baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino, assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prio-
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ridade, o ensino médio. Aos Municípios compete especialmente oferecer
a educação infantil em creches e pré-escolas, e, prioritariamente, o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme dispõe o art. 212 da Constituição Federal, a União deve
aplicar, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo, 18%, e
os Estados e Municípios, 25%, dos recursos de impostos e transferências.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais de Educação - Fundeb -, é a principal fonte de
recursos da educação básica para Estados e Municípios, representando
80% dos recursos constitucionalmente vinculados à educação.

Integram o Sistema Estadual de Educação as instituições de ensino
mantidas pelo poder público estadual, as instituições de ensino superior
mantidas pelos poderes públicos municipais, as instituições de ensino
fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os ór-
gãos estaduais de educação.

As políticas públicas para educação básica no Estado são execu-
tadas flO âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental - I'PAG
- 2008-2011 e integram essencialmente as áreas de resultado Educação
de Qualidade e Protagonismo Juvenil. Nas referidas áreas de resulta-
dos, constituem programas estru tu rad ores: Desempenho e Qualificação
de Professores, Escola em Tempo Integral, Novos Padrões de Gestão e
Atendimento da Educação Básica, Sistemas de Avaliação da Qualidade
do Ensino e das Escolas, Ensino Médio Profissionalizante e Fromédio -
Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio. Os programas vol-
tados à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão das
instituições estaduais de ensino superior integram a área de resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade.

Análise das propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão da estru-
tura da política pública de educação

1— Educação básica
1.1 -Organização do político educacional e articulação dos sistemas de ensino

Implementação do regime de colaboração entre os entes federa-
tivos, em face da Emenda n° 59à Constituição Federal, que torna
obrigatória a oferta de educação básica à população na faixa etá-
ria de 4 a 17 anos e indica o Plano Nacional de Educação como
instrumento de articulação do Sistema Nacional de Educação.
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• Definição com mais precisão, do sistema de colaboração dos
entes federativos em matéria de educação, abrangendo as res-
ponsabilidades e o financiamento.

• Municipalização do ensino fundamental e estimulação da
criação de Conselhos Municipais de Educação, discutindo-se
o papel do ente federativo Estado na regulação, no controle de
qualidade e nos incentivos à melhoria da qualidade.

• Monitoramento bienal da implementação do Plano Decenal de
Educação do Estado.

• Participação na construção do Plano Nacional de Educação e
em sua articulação com o Plano Decenal do Estado.

• Monitoramento dos planos educacionais dos Municípios.
• Aprimoramento dos conselhos municipais de educação.
• Debate em audiência pública da Comissão de Educação, da

proposta de alteração na Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985,
Lei de Ação Civil Pública, de autoria do Presidente da Repú-
blica, que pretende instituir, no escopo da norma, a ação civil
pública de responsabilidade educacional, em virtude de ação
ou omissão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios comprometer ou ameaçar comprometer a plena
efetivação do direito à educação básica pública.

o Realização de um fórum estadual de educação.

1.2 - Gestão da rede estadual de ensino

• Desburocratização das escolas públicas e transformação do
Sistema Mineiro de Administração Escolar - Simade - em um
facilitador na vida escolar.

• Ampliação dos recursos destinados à aquisição de mobiliário
para as escolas da rede pública estadual.

• Informatização obrigatória das secretarias das escolas estaduais,
de modo a permitir a criação de um cadastro único de alunos.

• Criação, nas escolas da rede estadual de ensino, de centros de
documentação e memória, por meio de parceria entre a Secre-
taria Estadual de Educação - SEEIMG - e a Secretaria de Esta-
do de Cultura.

• Criação de conservatórios de música no interior do Estado.
• Destinação de parte da verba da educação básica para o modelo

integral e pedagógico dos centros integrados de educação pública.
• Criação de escolas de tempo integral, com aulas profissiona-

lizantes e três refeições diárias, que permita às crianças terem
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aulas, no turno da manhã, e atividades esportivas, reforço das
matérias e utilização da internet, no turno da tarde, e, após o
banho, retornarem aos seus lares.

• Formação de uma ação conjunta dos parlamentares, com o in-
tuito de garantir recursos para as metas financeiras destinadas
à efetivação da escola de tempo integral.

• Implantação do horário das 8 às 17 horas, nas escolas de tempo
integral.

• Instituição nas escolas de tempo integral, de disciplinas profis-
sionalizantes adequadas às realidades regionais.

• Transformação das escolas-referência em institutos estaduais,
nos mesmos moldes dos Cefets.

C) aperfeiçoamento do regime de colaboração para a oferta da edu-
cação básica, progressivamente obrigatória para a população de 4 a 17
anos, conforme determina a Emenda n° 59, de 2009, à Constituição Fe-
deral, é, no cenário atual, um dos mais relevantes temas a serem discuti-
dos na esfera pública. A responsabilidade dos entes federativos foi sobre-
maneira ampliada, especialmente dos Municípios, que devem garantir a
universalização da pré-escola, além de sua corresponsabilidade na oferta
do ensino fundamental. Além disso, a instituição de um piso nacional
de vencimentos para o magistério exigirá, a curto prazo, uma definição
mais precisa sobre o papel da União na complementação de recursos em
benefício de Estados e Municípios que não tiverem condições de cumprir
a Lei n" 11.738, de 2008, que institui o Piso Salarial Profissional Nacional
para OS profissionais do magistério público da educação básica.

O incremento das responsabilidades dos entes federativos na am-
pliação do acesso à escola e na melhoria da qualidade do ensino Conduz
à discussão sobre a necessidade de ampliação dos recursos destinados à
educação e aprimoramento da gestão educacional, como bem refletem
as metas do projeto de lei que encaminha o Plano Nacional de Educação
para 2011-2020, em tramitação no Congresso Nacional.

Nesse cenário, faz-se tempestiva a avaliação do Plano Decenal de
Educação do Estado, tanto no que se refere à aferição da implementação
das ações estratégicas e metas dele integrantes, quanto diante das novas
perspectivas trazidas pelo Plano Nacional de Educação.

Faz-se oportuno também avaliar a eficácia dos programas estaduais
que têm por finalidade o estabelecimento de padrões de gestão e atendi-
mento da educação básica, em funcionamento há 5 anos, que envolvem
questões abordadas pelos proponentes do fórum democrático, como o
funcionamento do sistema de administração escolar, a informatização
das escolas e outros recursos da rede física.
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Da mesma forma, as consultas à sociedade apontam que especial
atenção deve ser dada ao acompanhamento do Programa 019 - Escola de
Tempo Integral, nos aspectos relativos ao modelo adotado, à infraestru-
tura das escolas, às atividades desenvolvidas, aos recursos humanos e à
abrangência do programa nas diversas regiões do Estado.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos à organização e à gestão da educação:

• Avaliação, por meio da realização de um fórum técnico,
da implementação de ações e metas do Plano Decenal de
Educação do Estado e proposição de reorientações no pla-
nejamento, em consonância com o disposto no Plano Na-
cional de Educação, ao final do exercício de 2012.
• Debate, em audiência pública da Comissão de Educa-
ção, da proposta de alteração na Lei n 9 7.347, de 24 de julho
de 1985, Lei de Ação Civil Pública, de autoria do Presidente
da República, que pretende instituir, no escopo da norma,
a ação civil pública de responsabilidade educacional, em
virtude de ação ou omissão da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios comprometer ou ameaçar
comprometer a plena efetivação do direito à educação bá-
sica pública.
• Discussão, por meio da realização de um ciclo de deba-
tes, com a participação de representantes do Ministério da
Educação e após a aprovação do Plano Nacional de Educa-
ção para 2011-2020, das novas configurações do regime de
colaboração dos entes federativos para a oferta de educa-
ção básica, considerando-se o cumprimento das metas do
Plano Nacional de Educação e da Emenda n 9 59, de 2009, à
Constituição Federal.
• Avaliação, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, dos resultados alcançados pelo Programa Estrutu-
rador 030 - Novos padrões de Gestão e Atendimento da
Educação Básica - do PPAG, desde o seu advento.
• Avaliação em. audiência pública da Comissão de Educa-
ção, do modelo de escola de tempo integral adotado pelo
Estado, nos aspectos relativos à abrangência dos progra-
mas, às atividades desenvolvidas e à integração com as co-
munidades.
• Realização de uma discussão pública, preferencialmen-
te em formato de evento institucional, para avaliação do
período de dois anos da implementação plena do Fundo

9



SuGSrÓES
DIAGRNDA
PARA A AI MG

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação - Fundeb
- no Estado e nos Municípios. O Fundeb foi criado pela
Emenda à Constituição n 9 53, de 2006, e regulamentado
pela Lei n 11.494, de 2007. A sua implementação foi pro-
gressiva, atingindo o percentual total de recursos previstos,
no exercício de 2009. O Fundo representa, em média, 80%
dos recursos investidos pelo Estado e pelos Municípios na
educação básica. A avaliação de sua efetividade deve con-
siderar diversas dimensões, como a eficiência, eficácia e
transparência na execução físico-financeira dos programas;
o atendimento e as condições de oferta da educação públi-
ca, especialmente da educação infantil e do ensino médio,
que se incorporaram ao novo Fundo; e a atuação dos con-
selhos de acompanhamento e dos Legislativos municipais
no acompanhamento e na fiscalização da aplicação dos re-
cursos. A avaliação proposta poderia abranger a elaboração
e publicação de um trabalho de pesquisa com o balanço
do período de implementação plena do Fundeb, bem como
uma cartilha de orientação aos Municípios e aos conselhos
de acompanhamento. (Sugestão da Gerência de Educação,
Cultura e Esportes)

1.3 - Organização curricular e atividades extracurriculares

• Instituição, na educação artística, do ensino de música, com car-
ga horária mínima, conteúdo progressivo a ser ministrado em
cada série, e, principalmente, com músicos instrutores com li-
cenciatura plena, de forma a garantir um ensino de qualidade.

• Incentivo, nas escolas públicas, na formação de corais, orques-
tras, bandas, fanfarras e outros conjuntos vocais e/ou instru-
mentais, trabalhando a música de forma interdisciplinar.

• Inclusão, na grade curricular das escolas de ensino fundamen-
tal e médio, da rede estadual, de disciplina que aborde ques-
tões sobre o USO e abuso de álcool e outras drogas.

• Inserção, em todas as disciplinas, de forma transversal, do tema
"meio ambiente", desde a educação infantil até o ensino médio.

• Inserção, na grade curricular das escolas públicas de ensino
fundamental e/ou médio, do tema "direito do consumidor", a
ser inserido como matéria interdisciplinar OU isolada.

• Instituição de programas de educação sexual nas escolas, nota-
damente para as alunas oriundas de famílias carentes.
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• Efetivação da aplicação da Lei 11.645, de 10/3/2008, que inclui
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da te-
mática "história e cultura afro-brasileira e indígena".

• Inclusão no Plano Estadual de Educação 2011-2020, da educa-
ção das relações étnico-raciais.

• Inclusão, na grade da educação básica, de disciplinas que tra-
tem de cidadania.

• Retomada do ensino de ética e moral no ensino de nível fun-
damental e médio.

• Inclusão do tema "segurança pública" na grade curricular da
rede de ensino, nos cursos de formação e capacitação de pro-
fissionais e na educação não formal, por meio das entidades
comunitárias de bairro.

• Incentivo às parcerias entre as escolas públicas e os museus,
notadamente do EJA, com o intuito de conscientizar os estu-
dantes sobre a importância de visitação e preservação dessas
instituições de cultura e lazer.

• Revisão dos padrões de ensino, de forma a refletir com fideli-
dade a nossa cultura e o nosso povo.

• Retomada, nas escolas estaduais, da "hora cívica", com o in-
tuito de reforçar o hábito de cantar os hinos cívicos e prestar as
devidas homenagens à Pátria.

• Inserção, na grade curricular das escolas públicas e privadas,
da disciplina "Moral e Cívica".

• Inserção, na grade curricular das escolas públicas, de tema re-
lacionado com as defesas sociais.

• Inclusão, na grade da educação básica, de disciplinas que tra-
tem de cidadania.

• Instituição de sistema de reforço escolar, com alunos estagiá-
rios dos cursos de licenciatura e professores voluntários, com
o intuito de preparar os alunos para as provas do Enem e de
instituições privadas de ensino superior.

• Oferta, por bacharéis de direito, da disciplina "fundamentos
constitucionais e os direitos civis no ensino médio: em busca
da cidadania".

• Inclusão, na grade curricular do ensino médio, do tema "Em-
preendedorismo".

• Inserção do estudo do "cooperativismo" na grade curricular
das escolas públicas.

• Regularização do ensino da matéria "Sociologia" no ensino
médio.
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• Diversificação dos conteúdos do ensino médio, deforma a tor-
ná-lo mais atrativo para os jovens.

• Discussão das formas de inserção da disciplina "educação físi-
ca" no ensino médio.

• Aplicação do "Ensino Médio Inovador" no Estado.
• Promoção de feiras de ciências nas escolas públicas e privadas

do Estado.

A organização curricular do ensino fundamental e médio regulares
é tema recorrente nos mais diversos espaços de diálogos sobre a educa-
ção brasileira e tem sido objeto de amplas discussões e de proposições de
lei também na Assembleia Legislativa. Em certa medida, a reflexão sobre
os conteúdos curriculares reporta-se às demandas da sociedade por apri-
moramento da qualidade do ensino, uma vez que não somente os indica-
dores de qualidade utilizados nas avaliações oficiais, mas a percepção de
pais, educadores, gestores e da população de todos os segmentos sociais
apontam para a necessidade de correção de rumos na educação, de forma
a que ela possa se tornar instrumento efetivo de formação integral da pes-
soa e preparação para ()trabalho e para o exercício da cidadania.

No ensino médio, o cenário é ainda mais preocupante, diante dos
altos níveis de evasão escolar e ausência de direcionamento desse nível
de ensino às reais necessidades dos jovens. A busca por soluções para
esse problema culminaram na tentativa de fixação de novas matrizes cur-
riculares na rede estadual, na integração com cursos profissional izantes,
em propostas do Ministério da Educação de reformulação curricular,
como o Programa "Ensino médio inovador", entre outras. No entanto,
as medidas que venham propiciar melhorias significativas da qualidade
do ensino médio, contribuir para manter o interesse do jovem na escola
e prepará-lo para alçar níveis mais elevados de ensino ou para propor-
cionar melhor acesso ao mercado de trabalho não se constroem apenas
mediante a reorganização curricular ou inclusões de OOVOS conteúdos ou
atividades curriculares ou extracurriculares. Uma discussão mais abran-
gente deve ter espaço que leve em conta a concorrência de diversos fato-
res internos e externos à escola e ao sistema de ensino, como a realidade
socioeconômica da clientela atendida, a qualificação docente, a estrutura-
ção da rede física, a coordenação e a harmonia necessárias entre as ativi-
dades escolares e o tempo escolar, entre outros fatores.

Há diversas leis federais e estaduais vigentes que versam sobre a in-
clusão de conteúdos curriculares e atividades nas escolas, com o claro in-
tuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Temas como
cidadania, meio ambiente, cooperativismo, música, orientação sexual e
abordagem sobre o uso de drogas estão normatizados em lei, mas a con-
tinuidade dessa demanda, por si SÓ, já revela que os instrumentos le-
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gais existentes não alcançaram os resultados pretendidos, mostrando-
se improdutiva também a discussão isolada acerca da inserção deste
ou daquele conteúdo curricular, sem considerar os inúmeros fatores
que cercam a realidade da escola. Um exemplo claro é o debate sobre
a necessidade de se promover a interdisciplinaridade dos conteúdos
do ensino médio. Sem a correspondente reorientação dos cursos de
formação de professores que atuam nesse nível de ensino, de forma
a prepará-los para esse intento, o esforço de alteração curricular no
âmbito da escola pode restar inócuo.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG, com respeito à organi-
zação curricular da educação básica:

Realização de ciclo de debates ou fórum técnico para discutir:
• a regulamentação estadual dos conteúdos curriculares
básicos comuns e da parte diversificada dos currículos do
ensino fundamental e do ensino médio, bem como das ma-
trizes curriculares por ênfase do ensino médio adotadas na
rede estadual, com análise de resultados;
• a integração do ensino médio com o ensino profissio-
nal de nível técnico, a abordagem dos conteúdos de pre-
paração básica para o trabalho e o uso de tecnologias de
informação nos programas estaduais de desenvolvimento
do ensino médio;
• as estratégias para o estímulo à frequência e manuten-
ção dos alunos no ensino médio: as atividades comple-
mentares e extracurrilares nos programas federais e esta-
duais;
• a compatibilização entre a formação docente e as novas
orientações do ensino médio;
• o papel da União e do Estado no aprimoramento da for-
mação profissional do magistério.

1.4 -Educação infantil
• Disponibilização de recursos, oriundos de fonte distinta do

disposto no § 1 0 do art. 89 da Lei n° 11.494/2007 - Lei do Fun-
deb -, que garantam o funcionamento das creches comunitá-
rias, filantrópicas e confessionais (0 a 3 anos) e atendam à de-
liberação da Conferência Nacional de Educação de 2010, que
propõe a supressão desse parágrafo.

• Desenvolvimento de políticas de atenção voltadas à primeira
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infância, em urna abordagem integral, envolvendo desde a
atenção aos pais, flOS aspectos de profissionalização, saúde
e assistência social, até o atendimento das crianças em casa,
nas creches e em outras instâncias promotoras do desenvol-
vimento humano.

• Garantia da universalização da educação infantil com quali-
dade, estabelecendo-se com clareza a corresponsabil idade da
União e dos Estados.

Segundo o Prof. João Batista Araújo e Oliveira, presidente do Insti-
tuto Alfa e Beto, expositor do fórum democrático,

"a política da primeira infância, que não se
esgota em creches - e certamente não apenas
em creches - é o único instrumento que qual-
quer país tem para assegurar o pleno desen-
volvimento do potencial das pessoas. E algo
complexo, que envolve diferentes setores da
sociedade, a começar da área da saúde, dos
cuidados de pré-natal das mães, remoção de
fatores tóxicos que afetam o desenvolvimento
da criança, cuidados perinatais e pós-natais
da mãe e da criança, além de uma série de po-
líticas públicas de trabalho, de reinserção pro-
fissional da mãe, de preparação dos pais, de
atendimento das crianças, seja na casa, seja
em creche, seja cm outros centros de alta qua-
lidade. A longo prazo, isso pode ser o verda-
deiro instrumento de promoção da equidade.
Hoje perdemos tempo e recursos enormes que-
rendo fazer equidade na porta da universidade,
quando sabemos que ela se faz no berço".

No mesmo diapasão, a Prof. Suely Duque Rodarte, dirigente da Un-
dime de Minas Gerais e expositora do fórum democrático, ressaltou, em
defesa da valorização da educação infantil:

"estamos eult ii ralmen te acostu niados a ver
a creche como um local de assistência social.
Du ran te mii ito tempo, realmente isso aconte-
ceu, pois havia pessoas caridosas que abria,,,
suas casas e abrigavam crianças. Entretanto,
esquecemos do principal na educação infantil:
além do desenv ,lvi,,,en lo cognitivo necessário
durantete a primeira infância, a socialização ga-
rantida por meio do trabalho de uma creche
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sustentará, mais a frente, um cidadão com
mais autocontrole, com mais autovalorização,
ou seja, um novo cidadão para o padrão so-
cial. E muito importante que pensemos e que
esta Assembleia atue".

A taxa de atendimento na educação infantil tem crescido no Brasil,
em razão da adoção de uma série de medidas para garantir o acesso à
creche e à pré-escola em todo o país, em especial a implementação do
Fundeb, a partir de 2007. De acordo com dados da Pnad de 2009, 17,1%
das crianças de até 3 anos frequentam creches. No caso das crianças entre
4 e 5 anos (escolarização obrigatória até 2016), 70,1% estão na pré-escola.
Ou seja, quanto mais próximas da faixa etária em que a escolaridade já
era obrigatória, maior é a taxa de escolarização das crianças. No entanto,
há ainda um grande contingente de crianças fora da escola, como ocorre
com a população entre 15 e 17 anos.

Embora a educação infantil não constitua atuação prioritária do Es-
tado, o regime de colaboração entre os entes federativos pressupõe a atu-
ação do Estado na prestação de assistência aos Municípios, uma vez que
o percurso escolar é um trabalho contínuo e o sucesso dos programas de
alfabetização depende em larga escala da preparação do aluno na etapa
que precede o ensino fundamental. Esse apoio pode se efetivar especial-
mente com relação à formação inicial e continuada de professores para
atuar na educação infantil e na orientação técnica à gestão pedagógica e
administrativa das redes municipais.

É importante salientar que a Lei n 19.481, de 12/1/2001, que ins-
titui o Plano Decenal de Educação do Estado para 2011-2020 prevê, em
seu Anexo 1, item 1, - Educação Infantil - e no item 10 - Formação e
Valorização dos Profissionais da Educação Básica - ações estratégicas
e metas relacionadas ao tema aqui tratado. Portanto, o Estado deverá
viabilizar, em seu planejamento de médio prazo e nas leis orçamentá-
rias anuais, os meios necessários ao atingimento gradativo das ações e
metas constantes do plano.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG OS seguintes pontos re-
lativos à educação infantil:

• Proposta, quando da realização de audiências públicas
para discussão do PPAG 2012-2015, de incremento das ações
de cooperação entre Estado e Municípios para o desenvolvi-
mento da Educação Infantil, visando, em especial, à forma-
ção inicial e ao desenvolvimento de programas de capacita-
ção voltados aos professores de creches e de pré-escolas das
redes municipais, inclusive das instituições conveniadas.
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• Gestão junto ao Poder Executivo para que seja ga-
rantida a orientação técnica na formulação de planos
e propostas pedagógicas para a educação infantil e na
gestão administrativa das escolas, de forma a instru-
mentalizar a execução das ações estratégicas e metas do
I'DEMG 2011-2020.

1.5 - Educação de jovens e adultos - EiA

• Ampliação para todo o Estado do programa de alfabetização
"cidadão nota 10", executado pela Secretaria de Educação para
o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do
Norte de Minas.

• Transformação do polo regional da EIA do Norte de Minas
em subpolos, com o objetivo de otimizar o funcionamento e o
acesso dos idosos à alfabetização, utilizando-se OS recursos do
Fundeb.

• Garantia de formação específica para os docentes que traba-
lham com a Educação de Jovens e Adultos no Estado de Minas
Cenas.

• Garantia, aos alunos da EJA, de vagas em escolas próximas às
suas residências.

• Fortalecimento da EIA, com a oferta diversificada de estrutu-
ração pedagógica, temporal e geográfica.

• Fomento às iniciativas de EJA propiciadas pelas comunidades
locais, a partir de demandas dos movimentos sociais, do poder
público local e de outros atores sociais.

• Oferecimento, na EIA, de temas como "economia solidária",
"direitos humanos" e "relações étnico-raciais".

• Implementação da EJA nos moldes do programa federal Brasil
Alfabetizado, dando mais flexibilidade de carga horária e, com
isso, contribuindo para a permanência do aluno na escola.

• Criação de um Fórum Permanente e de um Observatório Esta-
dual de EJA.

As propostas apresentadas no fórum democrático para a educa-
ção de jovens e adultos convergem para a necessidade de expansão das
oportunidades de acesso à educação para aqueles que não puderam fre-
quentar a escola regular na idade própria, especialmente no interior do
Estado, o que nos faz crer que a oferta dessa modalidade de ensino ainda
está aquém da demanda potencial verificada no Estado.
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Apesar do êxito dos programas Cidadão Nota 10 e Brasil Alfabeti-
zado, os dados estatísticos apontam que a demanda por EJA se concentra
no ensino fundamental e, principalmente, no ensino médio, sobre o qual
o Estado deve envidar os maiores esforços. A escolaridade média da po-
pulação de Minas Gerais é semelhante à nacional, em torno de 7,5 anos de
estudo. Em razão da universalização do ensino fundamental, uma faixa
significativa da população concluiu esse nível de ensino, mas menos da
metade da população na faixa etária adequada ao ensino médio está na
escola, o que já tem gerado uma grande demanda pela EJA. Além disso,
é fundamental a articulação da EJA com programas de formação profis-
sional que proporcionem aos jovens e adultos melhores condições para
inserção no mundo do trabalho.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG o ponto abaixo, relativo
à educação de jovens e adultos.

o Discussão, em audiência pública da Comissão de Educa-
ção, dos avanços e desafios da Educação de Jovens e Adul-
tos, dos resultados dos programas federais e estaduais em
andamento, da metodologia, dos planos curriculares, do
atendimento das regiões do Estado, da articulação com os
programas de educação profissional e do acompanhamen-
to da execução das ações estratégicas e metas do PDEMG
2011-2020 para essa modalidade de ensino.

1.6 - Educação do campo

• Valorização das escolas-família agrícolas, por meio de reforma
e manutenção das 18 unidades existentes no Estado.

• Alteração da Lei Federal n° 14.614, de 2003, que institui o
programa de apoio administrativo e pedagógico às escolas
famílias agrícolas, de forma que o recurso a ser repassado às
entidades tenha como referência o custo do aluno de tempo
integral do Fundeb.

• Alteração da Lei Federal nQ 14.614, de 2003, que institui o pro-
grama de apoio administrativo e pedagógico às escolas famí-
lias agrícolas, de forma a permitir o acesso, via Secretaria de
Estado de Educação, aos programas de educação profissional,
de capacitação de educadores e de reforma e construção de
unidades escolares.

• Inclusão, na agenda da ALMG, do tema "educação do campo",
no intuito de avaliar, discutir e construir, junto às organizações
sociais e instituições públicas, políticas de educação do campo
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que atendam às demandas de acesso à educação infantil e ao
ensino superior integradas a urna política de sustentabilidade
do campo.

o Ampliação do número de escolas no campo.

A educação do campo deve ser entendida como uma forma de re-
valorização do campo e de emancipação e cidadania, colaborando com o
desenvolvimento sustentável regional e nacional.

Para a maioria dos que trabalham com a educação do campo, as
dificuldades existentes para o sucesso dessa modalidade de ensino são a
falta de estrutura, de professores capacitados, de transporte escolar e de
material didático-pedagógico adequados. Mas fundamental, também, é a
mudança do atual modelo de educação, que não vem preparando os alu-
nos nem para o mundo urbano nem para o mundo do campo, com suas
diferentes expressões culturais, de vida e de convivência.

O documento "Indicações para subsidiar a construção do Plano
Nacional de Educação 2011 - 2020", destaca que, segundo dados do
lnep/2008, o total de matrículas da educação básica do meio rural cor-
responde a quase 7 milhões, enquanto no meio urbano esse número cor-
responde a aproximadamente 46 milhões. O documento constata, então,
que "mesmo considerando a menor população residente no meio rural,
se comparada à população das cidades, os dados revelam a desigualda-
de na oferta da educação básica, identificando que a universalização na
área urbana está muito mais acelerada". Isso demonstra a necessidade de
implementação de urna política educacional dirigida às populações do
campo, que vise a construir projetos político-pedagógicos sintonizados
com a realidade e as necessidades locais e a ampliar o acesso de crianças,
adolescentes, jovens e adultos a todos os níveis da educação.

As Escolas Famílias Agrícolas - Efas - são mantidas por asso-
ciações comunitárias e visam proporcionar educação aos jovens do meio
rural, considerando a sua realidade e a sua vida familiar, por meio da
pedagogia da alternância, que oferece a formação escolar pelo regime
seriado e também a formação técnica em agropecuária. As Efas atual-
mente configuram urna importante estratégia de cooperação entre Esta-
do e sociedade civil, na oferta de educação gratuita de qualidade na zona
rural. Apesar do reconhecimento da importância das EFAs no sistema
de ensino do Estado, pode-se considerar que há uma certa instabilidade
na relação entre as escolas e a Secretaria de Estado de Educação, que se
manifesta nas reiteradas alterações efetuadas no Programa 232 - Apoio
à Escola Família Agrícola, do PPAG. Assim, seria recomendável que se
procedesse a estudos para viabilizar alterações flOS instrumentos legais
que estabelecem o apoio financeiro às EFAs.
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A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos à educação do campo:

o Formação de grupo de trabalho, com a participação do
Poder Executivo e de representantes das EFAs, para discu-
tir possíveis aprimoramentos na Lei n° 14.614, de 2003, que
institui o Programa de Apoio Financeiro à Escola Família
Agrícola, visando ao atendimento das demandas das EFAs
de forma mais perene.
• Discusão, por meio de um ciclo de debates, da educação
do campo em todas as suas dimensões.

1.7 - Educação especial

• Ampliação do conceito de inclusão das crianças com defici-
ência nas escolas públicas, disponibilizando atendimento psi-
copedagógico, que trabalhe, por exemplo, com hiperatividade
- distúrbio de déficit de atenção.

• Produção, quadrimestralmente, de relatório sob a responsabi-
lidade da Caade e da See/MG, que acompanhe o cumprimento
de ações de acessibilidade nas escolas estaduais de ensino, de
disponibilidade de intérprete de Libras e da disponibilidade
de literatura escolar em braille.

• Criação de dotação orçamentária, sob a gestão da Caade, para
a contratação de intérprete de Libras, aquisição de literatura
em braille e para a adequação das instalações das escolas para
pessoas com deficiência.

Dados do Censo Escolar de 2009 indicam que há aproximadamen-
te 80 mil alunos matriculados na educação especial cm Minas Gerais.
Desses, 43 mil estão matriculados em escolas exclusivamente de educa-
ção especial e 37 mil em escolas regulares. Embora o número de escolas
especializadas seja bem menor que o de escolas regulares que atendem
alunos da educação especial, verifica-se que a maior parte dos alunos
com algum tipo de deficiência encontram-se matriculados em escolas
especiais, sendo que as escolas particulares concentram a maioria das
matrículas.

Percebe-se, portanto, que há muito a ser feito para que haja urna
inclusão efetiva de alunos com necessidades educativas especiais nas es-
colas regulares de Minas Gerais. E imperativo que o poder público asse-
gure condições adequadas para o atendimento dessa clientela, tanto nas
escolas regulares quanto nas de educação especial.
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O Plano Decenal de Educação do Estado reserva à Educação
Especial 6 ações estratégicas e 6 metas para serem cumpridas no pe-
ríodo de 2011-2020, que determinam o estabelecimento de padrões
de atendimento, atualização de projetos pedagógicos, ampliação da
oferta, entre outros.

Apesar de extensa legislação federal e estadual sobre o tema da
acessibilidade, há inúmeras ações a serem desenvolvidas nesse campo,
especialmente com relação ao espaço escolar, bem como com relação à ca-
pacitação dos profissionais de educação que atuam na educação especial
e à metodologia pedagógica adotada.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos à educação especial:

Avaliação, em audiência pública da Comissão de Educação:
• das reais condições de acessibilidade dos alunos com de-

ficiência nas escolas públicas da rede estadual e das redes
municipais, bem como dos recursos humanos e materiais
envolvidos na educação especial;

• da eficácia das estratégias de inclusão dos alunos com defi-
ciência na escola regular.

2— Educação profissional e tecnológica
• Formação de urna ação conjunta dos parlamentares, com o intuito

de garantir recursos para as metas financeiras destinadas à efetiva-
ção da formação profissional de adolescentes carentes.

• Ampliação de vagas flOS cursos do PEP para melhor atender à de-
manda existente no setor.

• Implantação do ensino profissional izante cm todas as escolas de
ensino médio do Estado, possibilitando inserir o jovem no merca-
do de trabalho, antes mesmo da faculdade.

• Criação, nas cidades-polo do Estado, de escolas técnicas para aten-
der à crescente demanda por profissionais mais qualificados e ca-
pacitar o jovem para o mercado de trabalho.

• Ampliação da rede estadual de escolas técnicas e criação de facul-
dades tecnológicas.

• Descentralização e transformação da Utramig em uma rede de es-
colas técnicas profissional izantes no interior de Minas.

• Realização de amplo debate, na ALMG, sobre a educação profis-
sionalizante e tecnológica.

20



SUGESTÕES
DE AGENDA

PARA A ALME

Criação de programas de inclusão digital para adolescentes e jo-
vens, de modo a terem condições de acompanhar as novas tendên-
cias do mercado.

o Criação de cursos noturnos de nível técnico.

A educação profissional é a modalidade de ensino que mais se ex-
pande no País e em Minas Gerais, onde, desde 2007, foi criada a Rede
Mineira de Formação Profissional, que integra as escolas da rede pública
estadual e entidades conveniadas públicas e privadas, O Programa está
sendo ampliado em 2011, com a abertura de 30 mil novas vagas. Em ní-
vel federal, além do Programa Brasil Profissionalizado, será implemen-
tado o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica - Pronatec -, no
29 semestre de 2011, agora em fase de regulamentação. A Lei n° 19.481,
de 12/1/2011, que institui o Plano Decenal de Educação do Estado, traz
como uma das metas da Educação Profissional, item 7.2.9, a realização de
processo de avaliação externa periódica de todos os cursos de educação
profissional, em até dois anos, visando à sua adequação às exigências do
desenvolvimento regional e às demandas do mercado de trabalho.

As propostas dos participantes do fórum técnico coadunam-se com
essa importante vertente da educação contemporânea, que é aliar a for-
mação humanística e científica do ensino médio com a formação voltada
ao exercício de profissões técnicas, como estratégia facilitadora da inser-
ção social dos jovens e também do desenvolvimento econômico.

Promover um ampla discussão com todos os setores envolvidos na
educação profissional no âmbito da Assembleia Legislativa seria a opor-
tunidade de expor as políticas e identificar suas potencialidades e pontos
a exigirem urna reorientação.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG, com respeito à educa-
ção profissional e tecnológica:

Realização de debate público da Comissão de Educação com vistas a:
• discussão das políticas, planos e programas de iniciati-
va do poder público e de entidades não-governamentais,
voltados à educação profissional e tecnológica, visando
a construir um diagnóstico da educação profissional no
Estado e a fornecer subsídios à execução das ações estra-
tégicas e metas do PDEMG 2011-2020 para essa modali-
dade de ensino;
• discussão da avaliação dos resultados do Programa En-
sino Médio Profissionalizante, considerando-se os critérios
para oferta de cursos de educação profissional, os aspectos
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de regionalização, a capacidade de atendimento, o alinha-
mento com as demandas do mercado de trabalho, a qua-
lidade e o reconhecimento dos cursos e a capacitação dos
profissionais de educação.

3 — Educação superior
• Conclusão do processo de absorção das fundações educacionais

pela Uemg.
• Aumento do percentual orçamentário disponibilizado para as ins-

tituições públicas de ensino superior.
• Interiorização da Uemg.
• Elaboração de uma legislação específica para regular o funciona-

mento das instituições estaduais de ensino superior.
• Realização em 2011, do Fórum do Ensino Superior, conforme pre-

vê o Plano Decenal de Educação.

As fundações associadas à Uemg aguardam a sua incorporação à
Universidade desde a organização da instituição, dada pela Lei n 11.539,
de 1994. Duas comissões especiais, frentes parlamentares e inúmeras
discussões sobre esse tema foram realizadas na Assembleia Legislativa
desde que as instituições educacionais criadas por lei estadual fizeram a
opção de pertencer à Uemg. No entanto, nenhum progresso ocorreu até o
momento. Com a promulgação da Emenda n° 72, de 2005, à Constituição
Estadual, as fundações agregadas passaram a ser fundações associadas,
com vistas à cooperação mútua entre elas e a Universidade. A emenda
também manteve a autorização para a absorção das fundações, o que dá
o respaldo legal para que o Estado proceda a essa incorporação, como
previsto originalmente no art. 82 do ADCT da Constituição.

Segundo informações do Secretário de Estado de Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, em reunião com o Presidente da ALMG e os inte-
grantes da Comissão de Educação, em 30/3/2011, a absorção das unida-
des do interior é prioridade da gestão atual, bem como a construção do
campus da Uemg em Belo Horizonte.

Nas palavras da Prof. Santuza Abras, diretora do campus da Uemg
em Belo 1 lorizonte e vice-reitora da universidade, "a Constituição Federal
e a Lei de Diretrizes e Bases - LDB - dão as atribuições para cada ente fe-
derativo. No caso da União, esta financiará as instituições de ensino públi-
co federais; no do Estado, ninguém fala em financiamento. Então a minha
indagação é quem financia o ensino superior público do Estado ( ... ). Esse
é outro apelo que faço em nome das instituições públicas estaduais, sejam
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elas universidades ou não, porque há outras instituições, como a Fundação
Helena Antipoff. Então, o meu pedido é que a Assembleia olhe com carinho
essa questão, que está também prevista no Plano Decenal de Educação.".

De fato, há uma lacuna na legislação estadual com relação ao ensino
superior, que conta apenas com as resoluções do Conselho Estadual de
Educação para essa regulação, mas tais normas estão adstritas à regu-
lamentação dos processos de credenciamento, autorização e reconheci-
mento, atos próprios da atuação do Conselho. Não há uma legislação que
trace os contornos da política de ensino superior para o Estado, abrangen-
do aspectos do financiamento, critérios para o atendimento da demanda
e mecanismos para viabilizar o exercício da autonomia das instituições,
como prevê o art. 199 da Constituição Estadual, regionalização das ações
de ensino, pesquisa e extensão e outros fatores relevantes à condução de
uma política de ensino superior.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos à educação superior:

• Instituição de um grupo de trabalho, com a participa-
ção da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e das universidades estaduais, para discutir a via-
bilidade de elaboração de um projeto de lei que disponha
sobre o ensino superior no Estado.
• Realização do fórum de educação, ciência e tecnologia,
em parceira com o poder executivo, instituições de ensino
superior e entidades da sociedade civil, em cumprimen-
to ao que dispõe o Plano Decenal de Educação do Estado
2011-2020.
• Discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, do processo de absorção das fundações associadas à
Uemg.

4 - Programas suplementares de apoio à educação básica
4.1 - Alimentação escolar

Apoio ao cumprimento da Lei nQ 11.947, de 2009, e da
Resolução 38, do FNDE, com sua divulgação e debate.
Incentivo à educação alimentar e nutricional em toda a comu -
nidade escolar.

• Inclusão do tema "educação alimentar" no conteúdo das dis-
ciplinas.
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• Garantia de água potável nas escolas.
• Garantia da compra de alimentos de no mínimo 30% da agri-

cultura familiar.
• Capacitação dos agricultores para a produção, beneficiamen-

to, transporte, armazenamento e comercialização dos produ-
tos da alimentação escolar.

• Reforma das cantinas das escolas públicas, adequando os equi-
pamentos e o mobiliário.

4.2 - Transporte escolar
• Garantia de que o Estado assuma o transporte escolar dos alu-

nos da sua rede de ensino, conforme dispõe a LD[3.
• Instituição do meio passe de ônibus no Estado.

4.3 - Assistência à saúde do estudante
• Contratação de profissionais da área de humanas para cum-

primento da Lei n° 16.683, de 10/1/2007.
• Disponibilização de profissionais da área da saúde que aju-

dem no desenvolvimento pedagógico dos alunos.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -
mantêm a maioria dos programas suplementares permanentes para
o atendimento de Estados e Municípios, como o Programa Nacional
de Alimentação Escolar - PNAE -, o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE -, o Programa Nacional do Livro Didá-
tico - PNLD - e seus módulos específicos. No entanto, tais programas
têm caráter complementar, não isentando Estado e Municípios de suas
responsabilidades no atendimento pleno das demandas por material
escolar, alimentação, transporte e saúde escolar nas escolas públicas.

Após a edição da Lei Federal n°11.947, de 2009, que dispõe so-
bre o atendimento da alimentação escolar, muitos debates ocorreram
no âmbito da Assembleia Legislativa, principalmente nas discussões
para subsidiar a elaboração do Plano Decenal de Educação do Estado
e para discutir a revisão do PI'AG para 2011, mas o tema ainda per-
manece na pauta de reivindicações da sociedade, que requer diversas
providências dos órgãos responsáveis pela gestão estadual do PNAE
e de outros órgãos envolvidos nas questões relativas ao fornecimento
de gêneros alimentícios para a alimentação escolar.

O mesmo ocorre com o transporte escolar, que ainda sustenta
problemas de diversas ordens, como aporte de recursos insuficientes,
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conflitos de competências entre Estado e Municípios e fiscalização de-
ficiente.

Com relação às políticas de assistência à saúde do estudante, não
há programas perenes mantidos pela União ou pelo Estado. Experi-
ências pontuais têm sido desenvolvidas como o Programa Saúde na
Escola, cujo caráter é mais de prevenção do que de assistência direta.
A aplicação da Lei n° 16.683, que autoriza o poder executivo a desen-
volver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública
de ensino do Estado, é um ponto reiteradamente presente nas discus-
sões sobre educação nesta Casa. Atualmente, são desenvolvidas ações
de acompanhamento social no âmbito do Programa Poupança Jovem,
mas é preciso discutir a extensão desse acompanhamento a um nú-
mero maior de beneficiários, assim como um acompanhamento mais
efetivo da saúde dos estudantes.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos aos programas suplementares de apoio à educação básica:

o Avaliação, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, da implementação da Lei nlI 15.072, de 2004, que
dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutri-
cional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual
de ensino.
• Debate, em audiência pública conjunta das Comissões
de Educação e de Política Agropecuária e Agroindustrial,
dos efeitos da Lei n° 11.947, de 2009, que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar na gestão estadual do
Programa Nacional de Alimentação Escolar e na organiza-
ção da agricultura familiar.
• Discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, do transporte escolar dos alunos das redes estadual
e municipais nas áreas urbanas e rurais, abrangendo temas
relativos à repartição de responsabilidades, ao financia-
mento e à fiscalização dos programas.
• Discussão, cm audiência pública conjunta das Co-
missões de Educação e de Participação Popular, do al-
cance da Lei n° 16.683, de 2007, que autoriza o poder
executivo a desenvolver ações de acompanhamento
social nas escolas da rede pública de ensino do Esta-
do e de ações de acompanhamento e assistência à saú-
de dos alunos das escolas públicas de educação básica.
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5 - Profissionais cio educação básica
• Premiação dos servidores de superintendências regionais de ensino e

das unidades escolares que se destacarem cm projetos inovadores que,
de maneira efetiva, melhorarem os índices da educação em Minas Ge-
rais.

• Realização de concurso público para preenchimento de vagas existen-
tes nas carreiras de educação no Estado.

• Divulgação na mídia da função e da importância da carreira de pro-
fessor, bem como dos esforços e dos resultados obtidos na melhoria da
qualidade do ensino no Estado, como forma de valorização e motiva-
ção desses profissionais.

• Promoção junto à comunidade escolar da compreensão da autoridade
do professor na sala de aula.

• Realização de prova anual de conhecimento que sirva de critério para
classificar professores que se habilitem à designação na rede pública de
ensino, abrindo oportunidades aos recém-formados.

• Criação, nas cidades-polo do Estado, de programa estadual gratuito de
educação a distância, em nível de pós-graduação, acessível aos porta-
dores de diploma de licenciatura plena que desejem lecionar na rede
pública de ensino estadual, com tutores capacitados pelas respectivas
superintendências de ensino ou instituições de ensino superior.

• Estimulo ao incremento, por meio de convênio com instituições de ní-
vel superior e com a criação de um curso de educação a distância, do
número de licenciados na disciplina de física, para atender a demanda
das escolas estaduais.

• Aumento do vencimento dos profissionais da educação, instituindo
uma política de remuneração justa.

• Garantia do direito de mudança de lotação do professor efetivo.
• Alteração da Lei n' 18.975, de 2010, que dispõe sobre o subsídio do ma-

gistério, preservando-se o tempo de serviço do profissional.
• Retomada, na carreira do magistério, dos percentuais de 22% a mais

para cada nível de formação, conforme determinava a Lei n' 15.293, de
2004.

• Aplicação como remuneração básica do valor aferido na Lei Federal n
11.738, de 2008.

• Abertura de financiamento especial para OS servidores da área de Edu-
cação para que possam adquirir livros para estudos, computadores,
impressoras, etc.

• Oferecimento de cursos de "reciclagem profissional" para os professo-
res.
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• Permissão aos professores para que se ausentem do serviço durante o
período do mestrado, sem perdas salariais e na carreira.

• Criação de programas e políticas de atendimento à saúde do professor,
através da medicina alternativa.

• Extinção do curso normal de nível médio.
• Liberação de forma igualitária, dos servidores administrativos das Se-

cretarias de Estado para fazerem mestrado e doutorado no exterior,
com ônus para o Estado.

• Realização de diagnóstico que apresente as reais necessidades de ca-
pacitação e qualificação de profissionais da RMBH e desenvolvimento
de um programa com esse objetivo, sob a coordenação da Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego e permanente participação da agência
de desenvolvimento da RMBH.

• Garantia aos professores designados da prioridade em seus cargos no
momento das designações anuais.

• Impedimento de que os cargos de analista de Educação Básica sejam
ocupados por diferentes profissionais, como fisioterapeutas, assistentes
sociais e fonoaudiólogos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, fixa, entre os
princípios sob os quais deve ser ministrado o ensino no Brasil, o da "va-
lorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional
e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos". Os
preceitos básicos de valorização do profissional da educação básica estão
discriminados na LDB, em sete artigos, em que predominam as ações vol-
tadas à formação desse profissional. O artigo 67 destaca-se por estabelecer
mecanismos de valorização relacionados à remuneração e às condições
de trabalho, mediante a garantia de que os sistemas de ensino, por meio
de planos de carreira, assegurem ingresso na carreira exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, licenciamento remunerado para for-
mação continuada, piso salarial profissional, progressão funcional base-
ada em titulação OU habilitação e na avaliação de desempenho, período
reservado para estudos, além das condições adequadas de trabalho.

A Lei n° 11.494, de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissio-
nais de educação - Fundeb -, criou condições efetivas para a implementação
de ações de valorização, ao assegurar que, pelo menos sessenta por cento dos
recursos do Fundo devem ser aplicados na remuneração dos profissionais de
educação básica.

A implementação da Lei Estadual ri9 15.293, de 2004, que institui as car-
reiras dos profissionais de educação básica, e da Lei n° 18.975, de 2010, que fixa
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o subsídio das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder
Executivo estadual e do pessoal civil da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais foram um significativo passo dado pelo Estado para a concretização da
valorização desses profissionais. Entretanto, ainda há muito o que ser feito flO

tocante à melhoria da remuneração e das condições de trabalho e à ampliação
das oportunidades de formação profissional.

São, portanto, tempestivas as discussões acerca das questões que cercam a
valorização dos profissionais de educação, especialmente no tocante à carreira e
à remuneração. A ação de inconstitucional idade que incide sobre a Lei n 11.738,
de 2008, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica, está em vias de ser julgada quanto
ao mérito, e os resultados desse julgamento serão decisivos para a condução da
política de remuneração dos profissionais de educação do Estado.

Diversas propostas aqui trazidas estão contempladas, em sua essência,
no texto do PDEMG para 2011-2020, razão pela qual reafirmamos a necessida-
de de se realizar o monitoramento da implementação de suas ações e metas.

A partir das contribuições apresentadas e dos comentários expos-
tos, sugere-se incluir na agenda da ALMG os seguintes pontos re-
lativos aos profissionais de educação:

• Discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, com a participação do Poder Executivo e entidades
representativas dos profissionais de educação, de formas
de atualização da Lei n 15.293, que institui as carreiras dos
profissionais de educação básica.
• Discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, dos impactos dos resultados do julgamento da Adi
4167, impetrada contra a Lei Federal n9 11.738, de 2008, que
estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional para os pro-
fissionais do magistério público da educação básica.
• Discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, da regulamentação e da organização do quadro de
pessoal e da designação para preenchimento de cargos nas
escolas, nas Superintendências Regionais de Ensino e no
órgão central da Secretaria de Estado de Educação.

(2
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