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Superintendente Regional de Ensino de Barbacena
faz balanço de seu primeiro ano de gestão

Patrícia Russo C. Lima, Superintendente desde julho de 2019 (após aprovação no Transforma
Minas), tem tratado como prioritárias a valorização do servidor e a qualificação do serviço
prestado aos alunos, professores, comunidade escolar e sociedade de forma geral.
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Apresento a vocês o Educação em Cena
– informativo da Superintendência
Regional de Ensino de Barbacena. Este
projeto tem como objetivos principais
tornar públicas as atividades
desenvolvidas na Superintendência,
nas escolas de sua jurisdição e
promover a interação entre as
comunidades escolares dos 24
municípios da região. Além disto,
temos como princípio valorizar os
talentos e habilidades de nossos alunos
e professores, que, muitas vezes, ficam
restritos ao conhecimento apenas da
própria escola. O ‘Educação em Cena’
surge então com essa árdua e
prazerosa missão de expandir o alcance
de tais feitos, levando a toda Minas
Gerais – através das SREs parceiras e de
nossos demais contatos – os projetos e
atividades desenvolvidos nas nossas
salas de aula. Este será um espaço
democrático e de grande importância
social e cultural. Esperamos que vocês
gostem e participem deste projeto, do
qual muito me orgulho por fazer parte,
enviando matérias, sugestões, críticas e
ideias. Somente com a participação de
todos conseguiremos realizar essa
tarefa, que não será nada fácil, mas
que encaramos com muita disposição.
Sejam bem-vindos, uma boa leitura e
até a próxima edição!!!
Patrícia Russo Coelho Lima
Superintendente SRE/Barbacena
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Patrícia Russo completa um ano de sua gestão
como Superintendente Regional
A Superintendente Regional de
Ensino de Barbacena, Patrícia
Russo Coelho Lima, completou,
no final de julho, o primeiro
ano de sua gestão à frente da
SRE/Barbacena, colhendo os
primeiros resultados do
método de trabalho
implantado.
Nomeada Superintendente em
25 de julho de 2019, através do
programa Transforma Minas,
adotado pelo atual Governo do
Estado para definir os

superintendentes das 47 SREs
de MG, pauta a sua gestão,
desde o primeiro momento, no
comprometimento e seriedade
no tratamento da gestão
pública.
Valores que ressalta a
importância desde que
ingressou na SRE, através de
concurso público, em 2002,
tendo sido Diretora de
Administração e Finanças entre
2012 e 2015.
Ciente dos inúmeros desafios

que terá à frente da SRE
Barbacena, a Superintendente
Patrícia Russo nos afirmou que
“o respeito e o zelo pelo serviço
público e a valorização do
servidor da Educação devem
orientar todas as nossas
iniciativas, que sempre terão
como foco a qualidade e a
eficácia dos produtos por nós
oferecidos, em especial aqueles
destinados aos alunos, sejam
da rede estadual, municipal e
particular.

Patrícia Russo na solenidade de posse como Superintendente Regional de Ensino, em julho de 2019, ao lado da
Secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, e ao lado do atual Comandante da EPCAR, Coronel-Aviador
Paulo Ricardo da Silva Mendes, durante a troca de Comando da Escola, em fevereiro de 2020

Um ano atípico e muitos projetos em pauta
“Dois mil e vinte tem sido um
ano atípico, por causa da
pandemia do novo
coronavírus, mas a SEE/MG
não parou e soube, da melhor
forma possível, manter os
alunos no processo de
aprendizagem, através das
aulas remotas”, afirma Patrícia
Russo.
“Para os próximos anos,

dentro da realidade que nos
será apresentada após a
pandemia, esperamos colocar
em prática diversos projetos”.
Um dos projetos colocados
em prática em 2020, mesmo
com a pandemia, é o
‘Educação em Cena’,
informativo que apresenta as
principais atividades
desenvolvidas pela equipe da

SRE/Barbacena. “É, de certa
forma, uma prestação de
contas do nosso serviço para a
comunidade escolar e para o
público de forma geral, além
de ser uma forma de valorizar
os nossos servidores, que não
têm medido esforços no
exercício de suas atribuições”,
finaliza.
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Diretoria Educacional (DIRE): organização do
setor e valorização dos servidores
Nos últimos 12 meses, a Diretoria
Educacional (DIRE) da SRE/Barbacena
passou por um amplo processo de
organização, que envolve desde a
informatização de documentos da Divisão
de Atendimento Escolar (DIVAE) até a
redistribuição de atribuições (em outros
tempos o setor desempenhava funções que

não são pertinentes a ele). Um outro
aspecto positivo levantado pela Diretora
Educacional, Patrícia Alvim, é a valorização
dos servidores, uma prioridade da atual
gestão. “Estamos percebendo uma
valorização dos profissionais da Diretoria, o
que propicia a participação de todos como
sujeitos ativos e construtivos”, diz ela.

Contato permanente com as escolas facilita o trabalho

Outro aspecto que faz com que o trabalho
desenvolvido pela Diretoria Educacional,
segundo Patrícia Alvim, é o contato
permanente do corpo técnico da
Superintendência com as escolas, seja
através dos gestores ou de professores e
secretários.

“Atualmente, estamos em contato direto
com as escolas, auxiliando em toda a
parte pedagógica, administrativa (censo
escolar) e reguladora (processos e atos),
com reuniões individualizadas com
diretores, secretários municipais e demais
profissionais, orientando-os sobre
diversos assuntos, como o Regime de
Atividades não Presenciais, metodologias
de trabalho à distância e entregas de
documentação”, explica. A DIRE atua
diretamente vários projetos educacionais,
como a Gestão Integrada da Educação
Avançada (GIDE), o Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI) e a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), entre outros.
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Inspeção Escolar ganhou mais destaque com a
criação do cargo de coordenação

Diálogo e articulação
com demais setores
Outra vertente marcante do Serviço de
Inspeção Escolar tem sido a promoção da
articulação entre as unidades de ensino, o
Gabinete da SRE e suas Diretorias. O
trabalho da Inspeção Escolar perpassa todas
as dimensões da escola. A atuação do
Inspetor está presente nas questões
pedagógicas, administrativas, financeiras e
na gestão de pessoas.
Na sua função de orientar e monitorar o
correto funcionamento da escola, ele busca
antecipação. O trabalho é preventivo, hoje
uma prática muito mais forte e valorizada
que os antigos procedimentos de busca de
problemas e punição. Corrigir aquilo que é
necessário também é função da Inspeção
Escolar, mas ao atuar de forma antecipada,
busca-se ir além, evitar o erro, possibilitar
práticas mais assertivas e garantir um
trabalho de maior qualidade.

No segundo semestre de 2019 o
Serviço de Inspeção Escolar de Minas
Gerais foi agraciado com a criação de
uma Assessoria Central no âmbito da
SEE/MG. O reflexo nas
Superintendências Regionais de
Ensino foi a implantação de
Coordenações Regionais e, desde
então, foi iniciado um novo ciclo para
a categoria, através da implementação
de uma prática agora permeada pelo
diálogo, sistematização de
informações e alinhamento de
atividades.
Na SRE/Barbacena, o papel do
Inspetor Escolar foi valorizado e
respeitado através da definição de um
membro da própria equipe para
ocupar a função de coordenador. “A
equipe agora consegue se articular,
cresce coletivamente, cada um
contribuindo para o crescimento dos
demais e, consequentemente, para a
elevação da qualidade do
atendimento às escolas, através da
orientação aos gestores, servidores,
alunos e comunidade escolar”, afirma
a coordenadora, Flávia Mayrink.
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Planejamento, dedicação, esforço e respeito
pelo servidor: o segredo da Diretoria de Pessoal
Números da Diretoria
de Pessoal (DIPE) em
um ano da nova gestão
 Quase 400 novos
contratos nas
designações
 123 Promoções por
escolaridade
De acordo com a
diretora de
Pessoal, Ana
Márcia Vieira
Braga, o segredo
para o
crescimento do
setor no último
ano está no
planejamento das

ações, com metas
estabelecidas, a
dedicação e o
esforço de todos
para superarem
os obstáculos, e o
respeito ao
servidor da ativa
e aposentado.
Dividida em

Divisão de
Direitos e
Vantagens,
Pagamento,
Aposentadoria e
Gestão de
Pessoal, a DIPE
tem um papel
fundamental na
vida da SRE.

 91 Promoções por
Progressão
Horizontal
 Cerca de 50
processos de
exclusão de tempo
de Estado

Designações no início do ano foram um sucesso
A DIPE iniciou o ano de 2020 com um desafio: fazer
uma designação de Polo Presencial transparente,
envolvendo todas as escolas do município de
Barbacena e um número considerável de candidatos,
respeitando cada um ali presente. “Fomos muito bem
sucedidos na missão, pois foram designados ATBs para
atuarem na Secretaria das Escolas, Especialistas da
Educação, Professores de Apoio e de Sala Recurso e
ASBs, num total de quase 400 contratos de trabalho
assinados em dois dias, podendo destacar que não
tivemos um recurso sequer neste ano”, avalia Ana
Márcia.
Ela ressalta ainda que as designações para as demais
áreas aconteceram de forma on-line, também com um
resultado exitoso.
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Novas etapas do ‘Mãos à Obra’ destinam
investimentos de mais de R$500 mil nas escolas
da região
Graças ao empenho e à intercessão da
Superintendente Patrícia Russo, os
investimentos do Governo de Minas Gerais em
infraestrutura nas Escolas Estaduais
jurisdicionadas à Regional de Ensino de
Barbacena não param de chegar, mesmo diante
da grave crise econômica e sanitária que assola
o Estado. O “Mãos à Obra na Escola” - Programa
de Revitalização de Escolas Estaduais de Minas
Gerais – destinou, nos últimos doze meses,
recursos financeiros da ordem de R$537.724,12
para seis escolas de quatro cidades de nossa
circunscrição. O referido programa tem por
objetivo atender Escolas Estaduais com obras
emergenciais de infraestrutura e foram
selecionadas considerando critérios técnicos de
ponderação e análise da urgência na realização
dos serviços.
Outras obras iniciadas em anos anteriores

ESCOLA

CIDADE

EE NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO

tiveram seu ritmo acelerado graças a uma
atuação intensa e proativa da Rede Física da
Regional no período compreendido entre os
meses de agosto de 2019 a julho de 2020 e vem
sendo concluídas seguidamente. Foi o que
ocorreu, por exemplo, com a EE. José Dias
Pedrosa, de Cipotânea, EE. Urquiza Diniz Chagas
de Senhora dos Remédios e mais sete Escolas
Estaduais pertencentes a SRE/Barbacena.
E os investimentos não param por aí. Somente
nos meses de maio a junho de 2020,
aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais) foram transferidos para nossas
Escolas Estaduais para aquisição de mobiliário e
equipamentos e reparos na rede física de nossas
escolas.
É o Poder Público do Estado de Minas Gerais
assegurando condições ideais para uma
aprendizagem de qualidade de seu alunado.

VALOR

OBRA

ALFREDO
VASCONCELOS

R$109.683,82

Melhorias na quadra
e reforma de salas
de aula

EE DOUTOR
TEOBALDO
TOLLENDAL

BARBACENA

R$7.446,03

Reconstrução e
melhorias no muro

EE PROFESSOR JOÃO
ANASTÁCIO

BARBACENA

R$8.317,81

Reconstrução de
parte do muro

EE ZEQUINHA DE
PAULA

SANTA RITA DE
IBITIPOCA

R$233.297,37

Telhado, rede
elétrica e banheiro
dos alunos

EE CISIPHO CAMPOS

BIAS FORTES

R$56.374.42

Reforma da rede
elétrica

EE ADELAIDE BIAS
FORTES

BARBACENA

R$122.604,67

Reforma do telhado
e de mureta
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Pandemia do novo coronavírus força cancelamento
do JEMG e do Desfile de 7 de Setembro

Criado há 17 anos, o JEMG conta com a participação de cerca de 40 mil estudantes-atletas

Em virtude do isolamento
social como forma de combate
à disseminação do novo
coronavírus, várias são as
atividades canceladas durante
o ano de 2020 no meio escolar,
como os Jogos Escolares de
Minas Gerais (JEMG) e o
Desfile de 7 de Setembro.
Realizado há 17 anos, o JEMG
é a maior competição
esportiva-social do estado, e
tem o objetivo de valorizar a
prática esportiva escolar, além
de estimular a cidadania dos
jovens estudantes-atletas
de 12 a 17 anos, de forma

educativa e democrática.
Anualmente, cerca de 40 mil
estudantes-atletas se reúnem
para competir nas etapas
microrregional, regional e
estadual.
Ano passado, o tradicional
Desfile de 7 de Setembro em
Barbacena foi organizado pela
Prefeitura Municipal de
Barbacena e a Escola
Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAR). Realizado na Av. Bias
Fortes, no centro da cidade,
contou com as presenças da
EPCAR, Polícia Militar de Minas
Gerais, Corpo de Bombeiros,

Guarda Civil Municipal,
Agentes Penitenciários,
Fanfarra do Instituto Padre
Cunha, do Distrito de Pinheiro
Grosso, escolas da rede
municipal e as seguintes
escolas da rede estadual:
Escola Estadual Pio XI, Escola
Estadual Henrique Diniz,
Escola Estadual de Ensino
Fundamental Anos Finais e
Médio, Escola Estadual Dr.
Teobaldo Tollendal, Escola
Estadual Embaixador José
Bonifácio e Escola Estadual
Professor Soares Ferreira.

O Desfile de 7 de Setembro do ano passado contou com a participação de seis escolas estaduais e as
presenças da Superintendente Regional de Ensino, Patrícia Russo e seu esposo Elton Coelho Lima, e do
então Comandante da EPCAR, Brigadeiro do Ar Mauro Bellintani e sua esposa, Adriana Bellintani
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NTE tem feito capacitação de servidores, gestores e
professores das Escolas Estaduais
Em meio à pandemia do novo
coronavírus, o Núcleo Tecnológico
Educacional (NTE) tem realizado
diversas capacitações com
servidores da SRE, diretores e
professores da Rede Estadual de
Ensino, através de reuniões online. “Já fizemos webconferência
com cerca de mil servidores,
englobando a parte administrativa

da SRE e das escolas e os
professores , para o uso das
ferramentas do Google G suíte
(Google Drive, Google Meet e
Google Formulários) para facilitar
os trabalhos durante a pandemia,
tanto no ensino remoto quanto
nos trabalhos cotidianos dos
servidores que precisam realizar o
teletrabalho e também para

EE Senador Antônio Carlos
recebe novos computadores

auxiliar nas
melhorias dos
processos nas
atividades
desenvolvidas
nos setores”, diz
o coordenador do
setor, Jefferson
Antunes.
Ele destaca ainda
o trabalho feito
pelo NTE de
atualização
periódica do site
da SRE, com
notícias atuais e
informações
relevantes para
manter todos
informados e dar
transparência à
Superintendência
Regional de
Ensino.

A E.E. Senador Antônio Carlos, localizada no
município de Antônio Carlos, recebeu do
Governo do Estado, no início do ano de
2020, dez novos computadores. Além disso,
também recebeu, assim como todas as
outras escolas da Regional de Barbacena,
mesas novas para computadores. Técnicos
do NTE fizeram a montagem dos
equipamentos. A Escola já contava com
alguns computadores e agora conta com
dois espaços destinados ao uso de
equipamentos de informática por parte de
alunos e professores.

Mande as notícias de sua escola para o Educação em Cena
sre.barbacena.gab@educação.mg.gov.br

