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Superintendência Regional de Ensino
de Barbacena completa 55 anos
Criada a partir da portaria nº 68, de 1965,
assinada pelo então secretário de Estado de
Educação Bonifácio Andrada, a Superintendência
Regional de Ensino de Barbacena teve a sua
implantação, ainda como Delegacia de Ensino,
em 26 de dezembro de 1965, completando, este
mês, 55 anos. Em virtude da pandemia do novo
coronavírus, as festividades tiveram que ser online. Na foto ao lado, a Superintendente Patrícia
Russo Coelho Lima com Bonifácio Andrada.
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Uma das escolas visitadas recentemente por
Patrícia Russo foi a EE São José, de Alto Rio
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É uma honra fazer parte da história da
Superintendência Regional de Ensino de
Barbacena, uma instituição que tem
papel fundamental na formação de
nossos estudantes ao longo dessas cinco
décadas de trajetória. Hoje, como
Superintendente, consigo ter uma visão
ampla de todo o processo educacional e
sei o tamanho do desafio enfrentado,
sobretudo durante essa pandemia.
Mesmo diante desse cenário, não
poderíamos deixar de comemorar essa
data tão importante. Em virtude da
pandemia, os festejos tiveram que ser
virtuais, porém nem mesmo a distância
foi capaz de esfriar a emoção por saber
que a nossa equipe consegue levar a
Educação a milhares de lares mineiros,
sempre no intuito de propiciar aos
nossos alunos o melhor aprendizado
possível.
Quero aqui agradecer o empenho dos
servidores da SRE, dos servidores das
Escolas da Rede Pública Estadual e dos
pais de nossos alunos, que unidos no
mesmo esforço e, superando as
adversidades, conseguiram levar a
educação a todos os cantos desta região.
Esperamos que venham muitos e muitos
mais anos de trabalho, dedicação e
empenho da SRE e, consequentemente,
de crescimento, desenvolvimento e
brilhantismo de nossos alunos.
Uma boa leitura e até a próxima
edição!!!
Patrícia Russo Coelho Lima
Superintendente SRE/Barbacena
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Cinquenta e cinco anos de trabalho
em prol dos estudantes mineiros

A Superintendência
Regional de Ensino de
Barbacena completa,
neste mês, 55 anos
de sua fundação.
Criada pela portaria
nº 68, publicada no
Diário Oficial do
Estado em 20 de
novembro de 1965,
na época como
Delegacia de Ensino,
a SRE Barbacena foi
uma das 13 instaladas
pelo governo do
Estado naquele
momento, atendendo
orientação do então
Secretário de Estado
de Educação,
Bonifácio José Tamm
de Andrada.
Na mesma data da
portaria nº 68, consta
nos arquivos da SRE,
um expediente de
Bonifácio Andrada
determinando a

criação das 13
Delegacias de Ensino
(veja quadro ao lado).
A partir daí o governo
cumpriu os trâmites
legais para a
oficialização de cada
delegacia, sendo
algumas fundadas
ainda em dezembro de
1965 e outras em
janeiro de 1966.
A Delegacia de Ensino
passou a se chamar
Superintendência
Regional de Ensino a
partir da Lei 11.721, de
30 de dezembro de
1994. Atualmente a SRE
é responsável por 24
municípios da região
que, juntos, têm 53
escolas da rede
estadual de ensino
público, totalizando o
atendimento de 23.910
alunos.

DELEGACIAS
DE ENSINO CRIADAS A
PARTIR DA PORTARIA Nº 68
 Barbacena














Governador Valadares
Itajubá
Juiz de Fora
Montes Claros
Patos de Minas
Ponte Nova
São João del Rei
Sete Lagoas
Teófilo Otoni
Uberaba
Uberlândia
Varginha
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Comemorações têm início com palestra virtual

Para celebrar os 55
anos da
SRE/Barbacena e os
300 anos de Minas
Gerais, a
Superintendente
Regional de Ensino
de Barbacena
promoveu, no dia
02 de dezembro,
uma palestra
virtual com Jonatan
Agnelli Pires
Generoso,
Secretário
Executivo do
Conselho de Ética
Pública do Estado
de Minas Gerais
(CONSET) e
servidor público
estadual. A
videoconferência
teve como tema
central o Código de
Conduta Ética e a
retomada das
atividades
presenciais nas

Superintendências
Regionais de Ensino
e contou com a
participação de
servidores da
SRE/Barbacena,
diretores e
professores de
escolas estaduais
dos municípios da
jurisdição da
SRE/Barbacena e de
outras SREs. No
início da

apresentação, a
Superintendente
Patrícia Russo
ressaltou: “É uma
data tão
importante, que
não poderíamos
deixar de
comemorar
mesmo com as
condições
impostas pela
Covid-19”.

Em meio às comemorações
pelos 55 anos da
SRE/Barbacena, a
Superintendente Patrícia
Russo esteve com o exDeputado Federal e exSecretário de Estado de
Educação, Bonifácio José
Tamm de Andrada. Foi
durante a sua gestão à frente
da SEE/MG que a SRE foi
implantada, ainda como
Delegacia de Ensino. O tema
do encontro não poderia ser
outro: a educação oferecida
aos alunos mineiros,
sobretudo em tempos de
pandemia.
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Superintendente da SRE é uma das homenageadas
nos 130 anos da EE Professor Soares Ferreira
A Superintendente Regional de Ensino de
Barbacena foi uma das personalidades
homenageadas pela direção da Escola Estadual
Professor Soares Ferreira, na comemoração

pelos 130 anos da escola, localizada em
Barbacena. A entrega de placas em
homenagem às pessoas e instituições que
contribuíram ou contribuem para o crescimento
do educandário fez parte das festividades que
marcaram a data, assim como
videoconferências e exibição de vídeos
gravados por ex-alunos.
A EE Professor Soares Ferreira completou 130
anos no dia 02 de dezembro e é uma das mais
tradicionais escolas de Barbacena e região.
Devido ao isolamento social em virtude da
pandemia do novo coronavírus, as cerimônias
alusivas ao aniversário da escola foram todas
on-line. O atual diretor, Diego Luis da Silva, fez
a entrega da placa à Superintendente Patrícia
Russo na própria escola, no dia 16 deste mês.

Flash!!
Devido a suspensão das atividades presenciais,
em razão da pandemia da Covid-19, o calendário
escolar das escolas públicas estaduais de Minas
Gerais precisou ser reorganizado. Por isso, a
Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG) irá prorrogar, automaticamente,
no sistema os contratos de designação firmados
para a realização das atividades letivas em 2020.
A prorrogação será até 30 de janeiro, data em
que se encerra o ano escolar na rede.
O novo Calendário Escolar de 2020 foi instituído
pela Resolução SEE nº 4.422 publicada no Diário
Oficial de Minas Gerais no dia 01 de outubro. O
documento estabelece procedimentos de ensino,
diretrizes administrativas e pedagógicas do
calendário escolar de 2020. De acordo com o
texto, o ano escolar na rede estadual de ensino
será encerrado no dia 30 de janeiro de 2021.
Estão previstos os recessos
escolares dos dias 22 a 24 de dezembro e,
também, dos dias 28 a 31 do mesmo mês.

No final do mês de novembro e início de
dezembro, a Superintendente Patrícia Russo
esteve em algumas escolas de municípios
vizinhos, em visita que fez parte do
acompanhamento do cadastro escolar. Na
foto abaixo, a Superintendente ao lado do
diretor José Francisco Lage, da EE José de
Oliveira, de Santana do Garambéu.
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Conexão Juventudes selecionará minidocumentários
que retratem a pluralidade dos jovens brasileiros

Seis projetos audiovisuais de
minidocumentários que
retratem a pluralidade dos
jovens brasileiros e o ensino
médio como espaço de
desenvolvimento desses jovens
serão selecionados para
participarem do Edital Conexão
Juventudes. Cada projeto
selecionado receberá apoio
técnico e financeiro no valor de
R$ 130 mil para executá-lo.
Dentro da temática central, os
documentários podem abordar
diversos aspectos, como a
importância da discussão do
acesso dos jovens à educação,
sua permanência na escola até
a conclusão da educação básica

e principalmente a
aprendizagem adquirida nesse
processo; os desafios da escola
pública para que seja
emancipadora e que traga
possibilidades de escolhas para
os jovens mesmo em um
contexto de sociedade
opressora; entre outros.
Uma comissão julgadora irá
classificar projetos para a
próxima fase, que inclui sessões
para a apresentação das
propostas e questionamentos.
O anúncio dos projetos
classificados está previsto para
o dia 21 de fevereiro de 2021.
Participam da seleção
produtoras dos seis estados

parceiros do programa Jovem
de Futuro: Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Piauí e Rio
Grande do Norte. Os
documentários devem ser
inéditos, com duração de 26
minutos cada e captados em
HD, abordando as vivências de
jovens e suas relações com a
educação formal pública em um
desses estados.
O Conexão Juventudes é
realizado pelo Instituto
Unibanco, em parceria com o
Instituto de Políticas Relacionais
(IPR) e com o apoio da Brasil
Audiovisual Independente
(Bravi).

Foi publicada no dia 03, pela Secretaria de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE/MG), a lista com os nomes dos candidatos selecionados do
Processo Seletivo para preenchimento de vagas na função de nutricionista
para atuação no órgão central e nas 47 Superintendências Regionais de
Ensino (SREs). A partir da publicação, os candidatos relacionados tiveram o
prazo de sete dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a esta
publicação, para comparecer ao local indicado e iniciar os trâmites
para assinatura do contrato administrativo. De
acordo com o Edital SEE nº 006/2020/
Regulamento nº 01/2020, o processo seletivo
simplificado contou com duas etapas. A primeira
etapa foi constituída de duas fases: análise do
requisito de contratação, de caráter eliminatório,
e análise das informações curriculares, de caráter
classificatório. Já a segunda etapa, de caráter
classificatório e eliminatório, consistiu em entrevista
técnico/comportamental.
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Servidores da Educação estão entre
os premiados pelo Inova Minas
INOVA MINAS

Em evento virtual realizado no início do mês, foram
conhecidos os vencedores da 5ª edição do Prêmio
Inova Minas Gerais. Entre os ganhadores estão dois
projetos de servidores da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE/MG). A proposta
“GEPOD: Gestão Escolar na Ponta dos Dedos”
conquistou o 1º lugar e o “Itinerários Avaliativos:
planejamento escolar” ficou em 3º, ambos
concorreram na categoria ‘Iniciativas Implementadas
de Sucesso’.
O “GEPOD: Gestão Escolar na Ponta dos Dedos” é um
sistema virtual que foi criado pelo professor de
Biologia Emanuel de Oliveira Dias para integrar o
trabalho escolar durante o Regime de Estudo não
Presencial. A iniciativa foi implementada na E. E.
Dom Cavati, em Ubaporanga, e está sendo utilizada
para gerenciar, produzir relatórios e organizar o
trabalho escolar. Por meio da ferramenta, o
professor consegue, por exemplo, saber quais alunos
entregaram os Planos de Estudos Tutorados (PETs).
Já os pais e responsáveis conseguem, entre outras
coisas, acompanhar o desempenho do aluno.
Já o projeto “Itinerários Avaliativos: planejamento
escolar” é uma ferramenta que consiste em um
conjunto de ações dispostas em uma plataforma
digital que promove a análise de dados e debates
para a construção coletiva da avaliação interna e a
definição de um plano de ação nas escolas estaduais.
O objetivo é melhorar e consolidar o processo de
aprendizagem dos estudantes. Por meio da análise
dos itinerários avaliativos, cada escola estadual
desenvolveu seu Projeto Político Pedagógico (PPP).
O projeto foi idealizado pelo servidor Magno Peluso
Torquette e contou com a participação de Daniela
Oliveira Rocha; Lília Borges Rego; Luísa Souza Costa;
André Correa de Oliveira e Wagner Eustáquio
Oliveira da Costa. Todos da Superintendência de
Avaliação Educacional da SEE/MG.

O Prêmio Inova Minas Gerais foi
instituído com o intuito de
aproximar servidores, estagiários,
bolsistas e empregados públicos da
gestão governamental.
Coordenado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão
(Seplag), o prêmio buscou
estimular a proposição de ideias
inovadoras e a implementação de
iniciativas de sucesso, que
promovam ações de simplificação e
desburocratização de processos
governamentais, visando à
transformação e à melhoria dos
serviços públicos com foco nas
necessidades dos usuários.
O prêmio foi dividido em duas
categorias: "Iniciativas
Implementadas de Sucesso", na
qual os agentes públicos têm a
oportunidade de apresentar
iniciativas já implementadas que
tenham resultados comprovados, e
"Ideias Inovadoras
Implementáveis", que visa
incentivar a elaboração de projetos
que podem ser adotados na
administração pública.
Na edição deste ano do Inova
Minas, cerca de 200 projetos foram
avaliados por especialistas da
Fundação João Pinheiro (FJP) e da
Universidade do Estado de Minas
Gerais (Uemg). Foram selecionados
18 finalistas. Tiveram a
oportunidade de participar da
iniciativa os servidores estaduais
com cargos efetivos ou
comissionados, designados,
contratados, empregados públicos,
estagiários, bolsistas e militares.
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EJA Novos Rumos terá 25 mil novas vagas em 2021
A Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais
(SEE/MG) voltou seus olhos
para o aprimoramento da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) que é ofertada na rede
pública estadual de ensino. A
ação está sendo chamada de
‘EJA Novos Rumos’ e vai
apresentar mais possibilidades
para os estudantes maiores de
18 anos e que ainda não
finalizaram o ensino médio.
Além de ofertar uma
educação de qualidade e de
ser uma oportunidade para o
aluno concluir o ensino médio
em um tempo mais curto, os
estudantes que participarem
da EJA Novos Rumos também
serão estimulados a ingressar
em cursos de Formação Inicial
Continuada (FIC).
Para 2021, a expectativa é
ofertar mais de 25 mil novas
vagas. Chegando a

aproximadamente 86 mil
alunos matriculados na
Educação de Jovens e Adultos.
Serão iniciadas turmas em
mais cerca de 300 novas
escolas, além das 1.000 que
ofertam a modalidade de
ensino atualmente. Também
serão contemplados 100
novos municípios.
Para auxiliar o professor no
trabalho desenvolvido, serão
realizadas, no próximo ano,
formações ofertadas pela
Escola de Formação e
Desenvolvimento Profissional
de Educadores de Minas
Gerais, unidade vinculada à
SEE/MG. Além disso, haverá
um documento orientador
pedagógico que trará
diretrizes para os professores
trabalharem em sala de aula.
A ideia é que o docente possa
desenvolver metodologias que
valorizem a

experiência de vida do aluno.
A SEE/MG também implementará
ações que facilitarão a abertura de
turmas da EJA. Existem muitos locais
que não conseguiam apresentar a
demanda mínima de alunos para
formar uma turma e a partir do
próximo ano, haverá a redução do
quantitativo mínimo de 35 para 20
estudantes para a formação de
turmas, garantindo, assim, a oferta
da modalidade.

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

