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Ensino Médio em Tempo Integral
oferece 67 mil vagas em Minas
Atual gestão tem
ampliado ano a ano o
Ensino Médio em
Tempo Integral
(EMTI). Em 2021,
serão quase 400
escolas em todo o
Estado, o que dá 67
mil vagas. Inscrições
para quem não se
cadastrou no Sistema
Único de Cadastro e
Encaminhamento
para Matrícula serão
em 25 de fevereiro,
através das vagas
remanescentes.
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Governo nomeia mais mil
profissionais para a Educação
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EE Adeidade Bias Fortes cria blog
para alunos do 9º ano
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Confirmação da matrícula na Rede
Pública Estadual vai até 12 de fevereiro
Pais e/ou
responsáveis e
alunos maiores
de 18 anos que
tiveram suas
vagas
confirmadas
pelo SUCEM
devem efetivar
a matrícula
entre 1º e 12 de
fevereiro.
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Obra de esgotamento sanitário na EE Antonino Teixeira de Carvalho, orçada
em quase R$ 15 mil, é autorizada pelo Governo do Estado
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Chegamos ao final de mais um ano letivo.
E 2020 certamente nos trouxe muitos
desafios, sobretudo em virtude da
pandemia do novo coronavírus. Graças ao
esforço coletivo – Secretaria de Estado de
Educação, Superintendências Regionais
de Ensino, diretores escolares,
professores, parte administrativa das
escolas, alunos e seus familiares –,
vencemos essa etapa da melhor forma
possível.
Aliás, acredito que fizemos até mais. Nos
superamos e entregamos um resultado
de alta qualidade e que muito nos
orgulha. Graças ao comprometimento de
todos e à vontade de fazer de nossos
alunos os nossos representantes em um
futuro não muito distante.
Mas o desafio não para por aí. Já é
preciso planejar 2021, um ano que chega
com a perspectiva de dias melhores. A
vacina já chegou a todas as partes do país
e confiamos que em breve toda a
população estará protegida desta doença
tão avassaladora. Com isso, teremos de
volta a nossa rotina, o que inclui a vida
escolar de nossos alunos.
É hora de renovarmos as nossas energias
e nos prepararmos para o retorno. Afinal,
não podemos parar. A educação, assim
como a vida, é um ciclo e a formação dos
nossos jovens depende de nós. Que
venha 2021 e que a qualidade do ensino
oferecido em nossas escolas continue
sendo destaque sempre.
Uma boa leitura e até a próxima edição!!!

Patrícia Russo Coelho Lima
Superintendente SRE/Barbacena
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SEE/MG amplia número de escolas com Ensino
Médio em Tempo Integral em todo o Estado
Em Minas Gerais, a atual gestão
está expandindo o número de
escolas que ofertam o Ensino
Médio em Tempo Integral na
rede pública estadual. Em 2019,
78 unidades ofertaram o ensino
integral. Em 2020, com a
expansão, o número subiu para
274. Já em 2021, são 399
escolas de EMTI, distribuídas
nas 47 Superintendências
Regionais de Ensino (SREs),
ofertando mais de 67 mil vagas.
As escolas que integram o EMTI
contam com ações mais focadas
no projeto de vida dos jovens e
no protagonismo juvenil. Além
do aprofundamento acadêmico,
o principal objetivo é dar ao
estudante os instrumentos para
que ele possa pensar, planejar e
se preparar para alcançar o que
quer para o seu futuro. Além
disso, os jovens serão
estimulados a encontrar qual é
sua vocação para os próximos
passos ao finalizar a educação
básica.
Do total de escolas EMTI, 66
ofertam cursos técnicos. Em
todo o estado, são 15 diferentes
opções de cursos: Açúcar e
Álcool; Agroecologia;
Agronegócio; Agropecuária;
Celulose e Papel;
Desenvolvimento Cultural;
Desenvolvimento de Sistemas;
Eletroeletrônica; Eletrônica;
Informática; Logística;
Mecânica; Química; Segurança
do Trabalho; e Transações
Imobiliárias.

Sites reúnem informações e auxiliam os
estudantes a conhecerem melhor a
modalidade de ensino
Para auxiliar os estudantes a conhecerem melhor as
características e as propostas executadas no Ensino Médio
em Tempo Integral, os sites da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e o Quero Integral
reúnem informações sobre o programa. No site Quero
Integral está disponível, por exemplo, a lista de unidades de
ensino mineiras que ofertam o EMTI, é só acessar para ter
mais dados sobre o assunto.
Para fazer parte de uma dessas escolas da rede pública
estadual de Minas Gerais é fácil! Se você não se inscreveu
no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para
Matrícula (SUCEM) ano passado, mas tem interesse em se
matricular em uma escola de EMTI, poderá fazer a inscrição
a partir do dia 25 de fevereiro para as vagas remanescentes.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
(SEE/MG) fará a divulgação das informações do processo
nas suas redes sociais, na página oficial e no site Quero
Integral.
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Governo de Minas nomeia mais mil
profissionais para a Educação

O Governo de Minas Gerais publicou, no
Diário Oficial do dia 19/01, a nomeação de
mais mil profissionais para atuar na rede
estadual de ensino. A publicação marcou a
retomada das nomeações que estavam
suspensas após o decreto de calamidade
pública instituído devido à pandemia da
Covid-19.
Ao todo, foram nomeados 600 profissionais
para o cargo de Professor de Educação Básica
(PEB) de diferentes disciplinas e 400 para o
cargo de Especialista em Educação Básica
(EEB). As nomeações são referentes aos
cargos disponibilizados no edital nº 07/2017 e
contemplam vagas em municípios de todas as
47 Superintendências Regionais de Ensino
(SREs).
Dentro da política de valorização profissional,
a SEE/MG já nomeou, desde o início da atual
gestão, cerca de 4.900 servidores para
atuarem na rede estadual.

Prorrogação do concurso

O Governo de Minas prorrogou até 2022
o prazo de validade do concurso para os
cargos de especialista em educação
básica e professor de educação básica,
referente ao edital nº 07/2017, da
SEE/MG. Com essa medida de extensão
do prazo, a Secretaria garante a
continuidade da política de nomeação
dos servidores que vem sendo adotada
desde o início da gestão.

Oito profissionais nomeados na região de Barbacena
Entre os mil profissionais nomeados pelo Governo do Estado, oito atuarão na região de
abrangência da SRE/Barbacena, sendo dois Especialistas em Educação Básica (Orientação
Educacional/Supervisão Pedagógica) – um em Alto Rio Doce e um em Carandaí; um
professor de Geografia em Antônio Carlos; um professor de História em Barroso; um
professor de Língua Estrangeira em Barroso; dois professores de Matemática em Antônio
Carlos e um professor de Matemática em Alto Rio Doce.
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Confirmação da matrícula na Rede Pública
Estadual vai até o dia 12 de fevereiro

Documentos necessários
Para efetivar a matrícula, os pais e/ou
responsáveis ou o aluno maior de 18
anos devem comparecer à escola de 01
a 12 de fevereiro com a seguinte
documentação:

Pais e/ou responsáveis e alunos maiores de 18 anos que
tiveram suas vagas confirmadas pelo Sistema Único de
Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM)
devem efetivar a matrícula entre 1º e 12 de fevereiro.
Neste período é necessário apresentar a documentação
necessária (veja lista no quadro ao lado).
No dia 18 de janeiro, a Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais disponibilizou a lista com a
locação dos alunos que fizeram o cadastro. Ela foi
encaminhada diretamente para o e-mail informado no
momento do cadastro e divulgada no site
cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.
Ao todo, 95,4% das inscrições foram alocadas dentro do
zoneamento, levando em consideração a
disponibilidade de vagas por turno e o espaço físico de
cada escola. Os alunos que não foram contemplados
nessa listagem e que tenham interesse em se matricular
na rede estadual de ensino, devem aguardar as vagas
remanescentes.

Parceria com municípios
Por meio do SUCEM, nos municípios que aderiram e estão
participando da iniciativa, o cadastro escolar e o
encaminhamento dos candidatos que se inscreveram às
vagas, no ensino fundamental e ensino médio, se dará de
forma única. Assim, quando o candidato acessou o sistema
para realizar a inscrição, a escola indicada para a realização
da matrícula, mais próxima da residência do aluno, poderá
ser municipal ou estadual.

I - Documento de Identidade ou, na sua
ausência, Certidão de Nascimento do
aluno, original e cópia.
II - CPF do aluno, original e cópia,
sendo obrigatória a apresentação se
for maior de idade e facultativa se
menor de idade.
III - Comprovante de residência,
original e cópia, no nome de um dos
pais/responsáveis ou do aluno, quando
maior de idade.
IV - Histórico Escolar ou Declaração de
Transferência, com indicação do ano
de escolaridade que o aluno está
habilitado a cursar em 2021, ficando o
documento original na escola.
Importante lembrar que para o aluno
menor de idade é necessária, ainda, a
apresentação de documento de
identidade e do CPF, originais e cópias,
de um dos pais/responsáveis.
São considerados comprovantes de
endereço válidos, preferencialmente,
as contas de água, energia ou telefone,
e, na ausência desses, contrato de
aluguel ou outro documento que
conste o nome e endereço dos
pais/responsáveis ou aluno, se for
maior de idade.
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Governo autoriza obra de esgotamento
sanitário na EE Antonino Teixeira de Carvalho

O Governo do Estado liberou, no final de dezembro, recursos na ordem de R$ 14.409,91, para
a construção de uma fossa séptica que vai resolver um problema enfrentado pela direção da
Escola Estadual Antonino Teixeira de Carvalho, do distrito de Abreus, no município de Alto Rio
Doce, com relação a melhorias na sua rede de esgotamento sanitário.
O Termo de Compromisso nº 938289/2020 foi assinado pela secretária Julia Sant’Anna e pela
Diretora Sônia Aparecida de Rezende e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de
dezembro. Com a obra, que recebeu parecer técnico favorável da Superintendência Regional
de Ensino de Barbacena em outubro do ano passado, é sanado o problema de lançamento de
detritos e objetos diretamente no rio que abastece o distrito.
A divulgação da classificação
definitiva dos candidatos
inscritos nos processos de
contratação temporária para
atuação no quadro
administrativo e de convocação
de candidatos ao exercício de
funções do quadro do
magistério nas escolas da rede
pública estadual de ensino e
nas Superintendências
Regionais de Ensino (SREs) está
marcada para 1° de fevereiro.
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Encceja 2020 será aplicado em abril
Os alunos inscritos
para o Exame
Nacional para
Certificação de
Competências de
Jovens e Adultos
(Encceja) 2020
devem,
obrigatoriamente,
cadastrar-se no portal
do Governo Federal,
no endereço
eletrônico
acesso.gov.br. O login
e a senha únicos são
necessários para
acompanhar a
situação da inscrição,
através da Página do
Participante.
O cadastro no portal
gov.br garante maior
segurança e
transparência nos
acessos aos sistemas.
O procedimento faz
parte da unificação de
todos os serviços

digitais dos órgãos públicos,
alinhado ao Plano de
Transformação Digital do Governo
Federal. Com isso, é necessário se
cadastrar somente uma vez para
ter acesso liberado a todos os
serviços.
O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) aplicará o Encceja
2020, no dia 25 de abril, em todos
os estados e no Distrito Federal. O
exame é realizado pelo Inep,
desde 2002, em colaboração com
as secretarias estaduais e
municipais de Educação. A
emissão do certificado e da

declaração de proficiência é
responsabilidade das secretarias
de Educação e dos institutos
federais de Educação, Ciência e
Tecnologia que firmam termo de
adesão ao Encceja.
A participação é voluntária,
gratuita (para quem não faltou na
última edição) e destinada a
jovens e adultos que não
concluíram os estudos na idade
apropriada, desde que tenham,
no mínimo, 15 anos completos
para o ensino fundamental e 18
anos completos no caso do
ensino médio.

Criado em novembro do ano passado, o Projeto Espaço
Virtual foi desenvolvido pelas professoras Alice e Elaine
da Escola Estadual Adelaide Bias Fortes, de Barbacena,
com o apoio da direção da escola. O objetivo é estimular
os alunos do 9º ano a postarem e compartilharem suas
ideias e aprendizados durante o período de estudo
remoto. Os textos até então postados, todos produzidos
pelos alunos, trazem dicas de leitura, dicas sobre
prevenção ao coronavírus, depoimentos pessoais sobre a
vida escolar, informações e dicas sobre Ensino Médio e
recordações do Ensino Fundamental. O endereço do blog
é https://alunosdoadelaide.wordpress.com.

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

