


que é uma preocupação extremamente pertinente e vai de encontro ao que estavam falando. Afirmou que a

saída é apostarmos no regime de colaboração, exemplificando com a estratégia 2.1.  Nessa  estratégia,

observa-se que sua redação foca na competência do Plano, que nesse caso é a Secretaria de Educação,

com a colaboração da SRE e instituições de Ensino Superior. Então, o segredo seria usar o termo “com

colaboração” ou “em colaboração”, isto é, o município tem uma tarefa e, para que não faça sozinho, que

busque a participação desses órgãos, invocando o preceito constitucional da colaboração para fazer juntos.

Se propormos uma ação que é conjunta, tem que ser uma ação invocando  o preceito constitucional, que é o

regime de colaboração. O coordenador Weverton ponderou que algumas estratégias poderão constar dessa

forma, mas outras tem intervenção direta, de execuções de trabalho, de programas e de projetos, do ponto

de vista pedagógico e administrativo que não tem como falar e não envolver o estado, exemplificando com o

Ensino Fundamental em que os dois são responsáveis. André colocou que, nesse caso, poderia ser usado

os termos recomendar,  articular  ou  demandar.  Acrescentou  também que,  em certos aspectos,  a  União

arbitrou nesse Plano de forma a impor ações aos municípios. Ivone, da SRE e Equipe Local, apresentou o

Plano Municipal de Educação do município de Bom Jardim de Minas para consulta da nomenclatura usada,

verificado-se que não constava sujeito nas ações. Weverton expôs sua preocupação de que o Plano, em

relação ao papel do estado na educação do município, virasse uma carta de intenções, justamente o que não

se queria. Porque como o Plano Estadual não foi discutido e foi enviado para Assembleia, não sabemos

como o estado está se portando em relação às estratégias, mas ao colocarmos dessa forma, que é possível

e resolve um problema técnico, acaba que o Plano será só para a Prefeitura de Juiz de Fora, na prática sim e

para a rede estadual, no caso do território de Juiz de Fora, será uma carta de intenções ou que o município

terá a possibilidade ou a responsabilidade de ficar provocando o estado, mas sem que este tenha qualquer

compromisso para cumprir as estratégias. Professor Kalan, do SINPRO, ponderou que, desde o início foi

colocado que nós não tínhamos como exigir da rede estadual o cumprimento de qualquer meta a nível do

Plano Municipal de Educação. No grupo que participava sempre foi alertado que não tínhamos prerrogativa

de colocar obrigações a serem cumpridas para o estado. Não temos condição de colocar no mesmo patamar

de exigência rede municipal e rede estadual, no território de Juiz de Fora. Denise acrescentou que esse

alinhamento já era previsto, só que não podemos fazer uma coisa se o Plano Estadual ainda não foi votado.

Colocou também que, se o fórum permanente, que vai monitorar o Plano Municipal, ele pode demandar para

o fórum estadual  essa adequação que podemos fazer futuramente.  André concordou com colocação da

Denise e acrescentou que além de estabelecer o diálogo do fórum municipal com o estadual, pode-se  fazer

o alinhamento do plano municipal com o estadual. É preciso esperar o plano estadual para alinhar com o

municipal. Trabalhamos primeiro com o regime de colaboração e depois com o regime de pactuação de

metas e estratégias com os entes federativos, mas somente depois que estiverem estabelecidas. Denise

enfatizou que a discussão dessa relação, nesse plano, está sendo construída simultaneamente.  Retomando

a  análise  das  proposições  do  Plano,  Denise  esclareceu  que  teríamos  três  proposições  a  serem

apresentadas, sendo da Secretaria de Educação em verde, da UFJF em azul e do SINPRO em laranja. Ficou

acordado  que  seriam  apresentados  apenas  os  destaques  e  não  seria  feita  a  leitura  das  estratégias.

Estratégia 2.1:  André  ponderou que as três  redações eram convergentes e,  portanto,  deveria-se tentar

aproximar  a  escrita.  Weverton  destacou  que  os  técnicos  da  SE apenas melhoraram  a redação  dessa

estratégia e que a proposta de articular foi do grupo de trabalho.  A proposição da UFJF foi reformulada,

contemplando as outras duas. Foi aberta a votação e a estratégia 2.1 foi aprovada por cem por cento (100%)

dos presentes. Estratégia 2.2: Denise apresentou as três sugestões de redação, sendo uma de supressão.



Em seguida perguntou se o professor Kalan queria justificar sua sugestão de supressão. Kalan justificou que

essa articulação com a Base Nacional  já é uma atribuição e que antecede essa discussão do Plano. O

coordenador Weverton esclareceu que não poderia se discutir currículo, sem observar o que está na Base

Nacional Comum. Denise complementou que o documento preliminar foi lançado em julho do ano passado e

a consulta foi lançada, oficialmente, dia dezesseis de setembro. Então, assim como as questões do Sistema

Nacional e a organização da pactuação e do regime de colaboração, ainda serão fortalecidas nesse período,

o grupo sentiu que não deveria deixar de citar isso, porque é uma coisa muito próxima e que está no foco do

debate. O coordenador Weverton questionou se o Conselho Municipal de Educação, como ente permanente,

não poderia substituir o fórum e ser o colaborador nessa ação. André disse que sim. A proposição da UFJF

foi a escolhida para a votação, sendo aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. Estratégia 2.3:

Denise  apresentou  as  três  proposições  para  redação,  sendo  duas  de  supressão.  Após  algumas

considerações dos professores André e Kalan, foi  aberta a votação, sendo aprovada a supressão dessa

estratégia por  noventa e três por  cento (93%) dos presentes,  com sete por cento (7%)  de abstenção.

Estratégia 2.4:  Kalan ponderou que se for colocado escola,  poderá ir um representante da escola e se

constar categoria ficaria mais amplo. O coordenador Weverton sugeriu então de se colocar “comunidade

escolar”. Foi aberta votação para a redação proposta pela UFJF, sendo aprovada por cem por cento (100%)

dos presentes. Estratégia 2.5: Denise enfatizou que a questão dessa estratégia tem a ver com o que ficou

fechado em relação à rede de proteção, que substituía toda área assistencial. Após algumas retificações, foi

aberta votação para a  redação da UFJF, sendo aprovada por por cem por cento (100%) dos presentes.

Estratégia 2.6: foi sugerida sua supressão, pois já estava contemplada na estratégia anterior. Em votação, a

supressão da estratégia 2.6 foi  aprovada por  cem por cento (100%) dos  presentes.  Estratégia 2.7:  em

votação a proposição da SE, com algumas adaptações feitas em azul (UFJF), sendo aprovada por por cem

por cento (100%) dos presentes. Estratégia 2.8: o SINPRO sugeriu a supressão dessa estratégia, pois já

estaria contemplada na meta 19, que se refere ao Projeto Político Pedagógico (PPP). O professor Julvan, do

NEAB/UFJF, explicou que comunidade quilombola são aquelas que se auto denominam quilombola. Em Juiz

de Fora existem comunidades negras pensando em solicitar o reconhecimento de comunidade quilombola.

Sugeriu de se rever o uso dos termos “quilombola” e “indígena” no plano municipal. Em seguida, o professor

André,  explicou  que  a  formulação  apresentada  pela  UFJF,  teve  o  objetivo  de  tentar  trazer  a

responsabilização dos sujeitos e das comunidades escolares na elaboração dos planos de ação pedagógica,

considerando que são um desdobramento do PPP. Sendo o PPP uma tarefa rotineira e permanente nas

escolas, como colocado pelo professor Kalan, André considera isso ser mais um motivo para reforçarmos

dentro do Plano que isso é uma atividade a ser realizada, ou seja, as escolas precisam assumir essa tarefa

que será atribuída a elas de construir essa formulação. Complementou dizendo que é preciso ratificar essa

necessidade permanente de atualização. O coordenador Weverton indagou ao professor Kalan se o que o

incomodava era o termo plano de ação e porque já existe o PPP. Kalan respondeu que é uma pluralidade

muito grande entre os PPPs e como isso seria feito. André Martins respondeu cada escola faria o seu plano

de ação pedagógico. Denise acrescentou que sendo também apoiado pelo órgão gestor, não sendo isso uma

redundância.  O coordenador Weverton sugeriu de se trocar  o termo “plano de ação” por “projeto”, pois já

existem diversos projetos nas diversas unidades, atendendo a algumas especificidades. Entende que a ideia

do Plano Nacional seria para fortalecer essas diferenças, destacando as comunidades específicas. O diretor

André, acredita que colocar a expressão “plano de ação” reforça o PPP como instrumento vivo. Carla do

Carmo, do DEI, reforçou a necessidade de manter “plano de ação”, pois se colocasse a palavra projeto



poderia se confundir como mais um projeto na escola, acredita que a ideia é traçar e ordenar dentro do geral.

Foram abertas duas votações: para supressão proposta pelo SINPRO, que obteve sete por cento (7%) de

aprovação  e para a proposta da UFJF,  que obteve noventa e três  por  cento (93%)  de aprovação dos

presentes. Estratégia 2.9: André Martins questionou por que estava chamando de “organização flexível do

trabalho pedagógico”. Cláudia Barcellos, do DPPF, esclareceu que, por exemplo, no seu entendimento, a

EJA precisa de uma organização diferenciada pedagógica, uma forma que a LDB já traz isso posto e a gente

pode se organizar,  as turmas de aceleração com correção de fluxo,  são organizações diferenciadas no

trabalho escolar e acredita que a LDB se refere a isso. Esclareceu também que o texto estava igual ao da

LDB, só a questão do calendário escolar estava invertida. Dando continuidade, Denise ponderou que em

relação ao calendário com a questão da Superintendência fica difícil, porque a SRE tem um calendário único

para o estado inteiro e as discussões do sistema municipal são diferentes, então essa compatibilização do

calendário da SE com a participação da SRE é uma gestão do sistema, acreditando que isso seja difícil.

André Martins sugeriu que se a expressão “organização flexível do trabalho pedagógico (OFTP)” for mantida,

tornar isso mais claro, porque a rigor o trabalho pedagógico é ação do professor e quando se aponta a

OFTP,  isso  cabe  um  mundo  de  coisas,  inclusive  o  regime  de  trabalho  que  você  está  submetido.  O

coordenador  Weverton afirmou que  se a estratégia nacional  reforçou  essa situação,  então é um ponto

importante. Carla refletiu que talvez a ideia da organização flexível do calendário se refira a municípios que

podem  ser  afetados  por  condições  climáticas.  O  professor  Kalan,  fez  uma  colocação  em  relação  ao

calendário de que,  no seu entendimento, esse não é restrito só às questões do pessoal  do campo, mas

também às situações extraordinárias, como por exemplo, da gripe, do movimento paredista e em situações

em  que há uma quase que  impossibilidade de se cumprir  o  calendário  completamente que  havia sido

determinado, discutir sim sua adequação, garantindo inclusive a carga horária. Kalan ratificou que, para o

SINPRO, essa questão do calendário é de vital importância a manutenção dessa estratégia.  O coordenador

Weverton esclareceu que há legislações maiores como a LDB, que regulamentam essa questão e a lei

municipal não pode sobrepor a nacional. André Martins retirou a proposta de supressão da UFJF e optou por

abster-se da votação, pois acreditava que as preocupações não respondiam ao que estava sendo proposto e

não compartilhava dos entendimentos apresentados. Foram abertas duas votações: uma para a proposição

da SE, que obteve sessenta pro cento (60%) de aprovação, trinta e três por cento de reprovação (33%) e

sete por cento (7%) de abstenção e outra para a proposição do SINPRO, que obteve trinta e três por cento

de  aprovação (33%),   sessenta pro cento (60%)  de reprovação e  sete por  cento  (7%)  de abstenção.

Estratégia 2.10:  o  coordenador  Weverton entende  que  essa  estratégia propõe dinamizar  e  fortalecer  a

parceria já existente, pois a SE não pode repassar trabalho para a FUNALFA. André Martins apresentou

justificativas para a proposição da UFJF, que tenta resguardar a essência da formulação. Denise lembrou

dos projetos de Artes da SE, como a Mostra Estudantil, a Mostra do Professor Também faz Arte, que são

tudo projetos que chamam autores, mobilizam professores, alunos. É claro que a  FUNALFA , pois se usa o

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), já é parceira nessa ação, mas é uma coisa que parte da

Secretaria de Educação e do hodierno do que é responsabilidade do sistema. 

O coordenador Weverton demonstrou preocupação por não constar a área privada em algumas estratégias,

já que o Plano é do território. Denise lembrou que à época do Fest-Ler as escolas privadas também eram

chamadas para participar, porque era uma ação de Juiz de Fora. Foram abertas duas votações: uma para a

proposição da UFJF, que obteve noventa e três (93%) por cento de aprovação e sete por cento (7%) de

abstenção  e  outra  para  a  proposição  de  supressão  do  SINPRO,  que  obteve sete  por  cento  (7%)  de



aprovação e noventa e três (93%) de reprovação. Estratégia 2.11: Denise apresentou as três proposições de

redação. O professor Kalan retirou a proposição do SINPRO, por estar parecida com a da SE. Após algumas

considerações dos presentes, foi aberta a votação para a proposição da UFJF, que obteve cem por cento

(100%) de aprovação. Estratégia 2.12: o coordenador Weverton indagou se a expressão “de campo” seria o

mesmo que “rural”. Fernanda, da SRE, informou que no estado já se usa “escola de campo” no lugar de

“escola rural”. Weverton colocou então que seria pertinente alterarmos a nomenclatura das nossas escolas

rurais. Fernanda afirmou que o governo de Minas assinou as diretrizes do campo e entende que há intenção

de abrir escolas do campo. André Martins retirou a proposição da UFJF. Foram abertas duas votações: uma

para a proposição da SE, que obteve noventa e três (93%) por cento de aprovação e sete por cento (7%) de

reprovação e outra para a proposição do SINPRO, que obteve sete por cento (7%) de aprovação e noventa e

três (93%) de reprovação. Estratégia 2.13: Weverton solicitou ao professor André Martins que explicasse o

que seria o termo “qualidade social” em sua proposição. Respondendo ao questionamento, André esclareceu

que isso entrou, inclusive no objetivo geral do Plano, qualidade é um conceito polissêmico. A bibliografia vem

mostrando que aquela qualidade que é baseada nos  preceitos públicos,  de fortalecimento das  escolas

públicas, tem sido tendência mapeá-la como qualidade social, assim como foi a construção na CONAE. Em

votação  a  proposta  da  SE  com  adequações,  foi  aprovada  por  cem  por  cento  (100%)  dos  presentes.

Estratégia 2.14: em votação, a proposição da SE foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. As

estratégias 2.15 a 2.20 foram colocadas em votação para supressão, obtendo cada uma cem por cento

(100%) de aprovação. Prosseguindo deu-se início à análise da Meta 3, referente ao Ensino Médio. Denise

leu o caput e a proposição da SE. André Martins destacou o que foi discutido inicialmente de que devemos

tomar cuidado na proposição de reformulação da meta, pois já temos o problema de inconstitucionalidade ao

falar que se garantirá na rede municipal e estadual. Sugeriu então de se refletir sobre essa meta, voltar

depois nela e passar para a meta seguinte. O coordenador Weverton considerou fazer isso inviável. Em

votação a proposição da SE, com adequações,  obteve a aprovação de  por cem por cento (100%) dos

presentes. Estratégia 3.1: em votação, a proposição de supressão do SINPRO obteve cem por cento (100%)

de aprovação. Estratégia 3.2:  em  votação,  a  proposição  do SINPRO obteve cem por  cento (100%) de

aprovação. Estratégia 3.3: em votação, a proposição do SINPRO foi aprovada por cem por cento (100%) dos

presentes. Estratégia 3.4: Denise esclareceu que na proposição da SE essa estratégia seja desmembrada

em duas, sendo uma para estruturar o fortalecimento, pois não podemos demandar para a Secretaria de

Estado o acompanhamento e monitoramento e outra para implementação de programas de promoção à

auto-estima e combate às drogas, vinculando-a à meta dos direitos humanos. Em votação, as duas partes da

proposição da SE foram aprovadas por cem por cento (100%) dos presentes.  Estratégia 3.5: Foi aberta

votação para a proposição da SE, que obteve cem por cento (100%) de aprovação. A Estratégia 3.6 foi

suprimida, obtendo aprovação de noventa e três por cento (93%) e sete por cento (7%) de abstinência.

Estratégia 3.7: em votação, a supressão foi aprovada por cem por cento (100%) dos presentes. A Estratégia

3.8 foi suprimida, obtendo aprovação de cem por cento (100%) dos presentes, porém, vinculando-a ao eixo

transversal dos direitos humanos. Estratégia 3.9: após algumas considerações dos membros, foi aberta a

votação para a proposição da SE, que obteve cem por cento (100%) de aprovação. Finalizando, em virtude

do limite de horário estipulado, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos pelo coordenador

Weverton, que confirmou a reunião ordinária do dia seguinte e agradeceu a presença de todos. Esta ata foi

lavrada por  Gláucia Fabri  Carneiro  Marques e Margarete Gonçalves Bittar  de Castro e,  após  leitura e

aprovação, será assinada por todos presentes. Juiz de Fora, 30 de setembro de 2015. 


