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MINAS CONQUISTA RESULTADO RECORDE
NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB)
O resultado do IDEB trouxe uma ótima
notícia para Minas Gerais: as escolas
mineiras conseguiram médias expressivas e
o Estado alcançou o seu melhor
desempenho na história. As escolas da
região da SRE/Barbacena também
obtiveram ótimos índices e a
Superintendente Regional de Ensino,
Patrícia Russo Coelho Lima, que participou
de videoconferências com o Governador
Romeu Zema e a Secretária de Estado de
Educação, Julia Sant’Anna, parabeniza os
gestores escolares pelo sucesso obtido.
Para comemorar o feito, o governo criou o
Prêmio IDEB Transformador, entregue às
escolas que alcançaram os melhores
resultados.
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Secretária de Estado Julia Sant’Anna
participa de live com escolas
premiadas pelo IDEB Transformador
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Liberada a reforma na EE
Rubem Esteves Ruffo

A EE Rubem Esteves Ruffo, de Oliveira Fortes,
foi contemplada pelo programa Mãos à Obra,
do Governo do Estado. O Termo de
Compromisso para a reforma na escola é no
valor de R$ 294.186,03.

Programa ‘Conta aí!’ ouve alunos em todo o Estado
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) reúne os resultados de dois conceitos
importantes para a qualidade da educação: o
fluxo escolar e as médias de desempenho através
das avaliações gerenciadas pelo Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB). Na
jurisdição da Superintendência Regional de
Ensino Barbacena, tivemos várias escolas que
foram destaque em relação à média estadual e
em relação ao avanço que elas obtiveram nas
suas próprias metas projetadas. Sabemos que o
caminho ainda é longo para atingirmos as metas
que tanto almejamos, mas confiamos plenamente
no trabalho e empenho dos nossos gestores,
especialistas, professores, famílias e alunos para
que cada vez mais nossas escolas sejam destaque
em qualidade no cenário estadual e nacional.
Destacamos e parabenizamos as três escolas da
nossa jurisdição que alcançaram os melhores
índices de desempenho em cada ano de
escolaridade avaliado:
5ºano - Anos Iniciais
E.E. "Adelaide Bias Fortes“ - Barbacena
E.E. " General Silvano Albertoni“ - Barroso
E.E. "Sant'Ana“ - Barroso
9° ano - Anos Finais
E.E. "Antonino Teixeira de Carvalho“ – Alto Rio Doce
E.E. "Adelaide Bias Fortes“ - Barbacena
E.E. "Prefeito Geraldo Napoleão de Souza“- Barroso
3º ano - Ensino Médio
E.E. "Urquiza Diniz Chagas“- Senhora dos Remédios
E.E. "Amilcar Savassi“ - Barbacena
E.E. "Francisco do Carmo“ - Carandaí

Uma boa leitura e até a próxima edição!!!

Patrícia Russo Coelho Lima
Superintendente SRE/Barbacena
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Ensino médio mineiro alcança melhor
resultado de sua história no IDEB

Após três edições seguidas de
queda
no
Índice
de
Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), Minas Gerais
inverte a tendência e, além de
recuperar a trajetória de boa
qualidade
nos
ensinos
fundamental e médio, também
apresentou
os
melhores
indicadores já alcançados em
fluxo e proficiência. Trata-se
do maior salto na história do
IDEB no estado. No ensino
médio, o IDEB passou de 3,6
para 4,0, sendo três décimos
superior ao maior IDEB já

alcançado nesta etapa de
ensino, em 2011.
“Minas conseguiu na última
avaliação do IDEB no ensino
médio a sua maior nota em
toda a história, desde que esse
índice foi criado. Estamos
falando que é o melhor
desempenho em 15 anos. Isso
demonstra muito bem que a
gestão pública, muito mais que
só de recursos, depende
também de boas ferramentas
de gestão”, destacou o
Governador Romeu Zema.
A Secretária de Estado de

Educação, Julia Sant’Anna,
também
comemorou
o
resultado, após Minas Gerais
passar por um momento de
“apagão” na qualidade do
ensino apesar de toda a
dificuldade
financeira
enfrentada
pelo
estado.
“Foi este estado que conseguiu
reorganizar suas finanças,
dispor de recursos para
restabelecer os repasses para
as escolas, realizar obras e isso
ser
revertido
em
bons
indicadores de educação”,
afirmou a secretária.

Os alunos da rede pública estadual de Ressaquinha
acompanham as aulas remotas, desde o seu início,
graças a um receptor de sinal de televisão via satélite
da Rede Minas, disponibilizado pela Secretaria de
Estado de Educação e entregue pela Superintendente
Regional de Ensino, Patrícia Russo, ao Secretário
Municipal de Educação, João Paulo Silva Barbosa.
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EE Antonino Teixeira de Carvalho é premiada
pela SEE por resultado expressivo no IDEB
A Escola Estadual Antonino
Teixeira de Carvalho, de Alto
Rio Doce, está entre aquelas
que foram premiadas pelo
Governo do Estado pelo ótimo
desempenho obtido no Índice
de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB). A
escola atingiu uma média de
6,6 (entre 0 e 10), ficando em
11º lugar em todo o Estado
nos anos finais do Ensino
Fundamental.
O Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria de
Estado da Educação (SEE),
diante da melhora obtida em
relação aos anos anteriores de
avaliação do IDEB, resolveu
criar o Prêmio IDEB

Transformação, destinado a
reconhecer as escolas
públicas estaduais com
destaque no Sistema de
Avaliação da Educação Básica
(SAEB) e no IDEB. O prêmio foi
criado através da Resolução
SEE nº 4.416, publicada no
Minas Gerais (Diário Oficial do
Estado) no dia 18. As escolas
premiadas receberam um
certificado da SEE em
solenidade realizada nos dias
21, 22 e 23 de setembro, de
forma virtual, em virtude da
pandemia do novo
coronavírus.
A Superintendente Regional
de Ensino de Barbacena,
Patrícia Russo, parabenizou as

escolas da região que se
destacaram na avaliação do
IDEB, sobretudo a EE
Antonino Teixeira de Carvalho,
representante no Prêmio IDEB
Transformação. “De forma
geral, o resultado foi muito
positivo para Minas e para a
nossa região. Muitas escolas
obtiveram índices maiores em
relação aos últimos anos e a
EE Antonino Teixeira de
Carvalho alcançou uma média
muito interessante, fruto do
trabalho que vem sendo
desenvolvido pela diretora
Sônia Aparecida de Rezende e
equipe”, disse. A escola subiu
de 5,0 em 2017 para 6,6 em
2019.

Governador Romeu Zema participa de videoconferência com os Superintendentes
A Superintendente Regional de Ensino de
Barbacena, Patrícia Russo participou, no dia 15, de
uma videoconferência com o Governador Romeu
Zema, a Secretária de Estado de Educação, Julia
Sant’anna e os demais superintendentes regionais
de ensino. Também participaram do encontro virtual
o subsecretário de articulação educacional, Igor
Alvarenga; a subsecretária de Desenvolvimento da
Educação Básica, Geniana Faria; e a secretária
adjunta de Educação, Rosa Maria da Silva Reis. O
assunto foi o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) atingido por Minas Gerais, o
maior de sua história.
“Esse é o resultado de um trabalho sério,
implantado pelo Governo Zema, comprometido com
a qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos e
que agora começa a render frutos”, disse Patrícia
Russo.
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SRE/Barbacena já trabalha no sistema
de cadastros para as matrículas de 2021
Proposta traz
melhorias
para alunos

A Equipe da Divisão
de Atendimento
Escolar (DIVAE) da
Superintendência
Regional de Ensino
de Barbacena, em
parceria com a
Diretoria
Educacional e com o
Gabinete da SRE,
tem articulado e
organizado em
conjunto com os
municípios da
circunscrição, os
processos de
implementação do
Sistema Unificado
de Cadastro e
Encaminhamento de
Matrícula (SUCEM)
para o ano de
2021. O trabalho,
neste momento,
consiste em uma
parceria direta com
as 24 Secretarias

Municipais de
Educação, através
das Comissões
Municipais de
Cadastramento
Escolar, para fins
de atualizar os
zoneamentos
escolares de todos
os municípios da
jurisdição e
proceder com o
lançamento deste
zoneamento no
Sistema Eletrônico
criado pela SEE/MG,
especificamente
para esta finalidade.
“A organização deste
trabalho em
parceria com a rede
municipal de toda a
circunscrição para
estruturarmos, da
melhor forma
possível, a
implementação

deste sistema
inovador proposto
pela SEE/MG, tem
sido um trabalho
minuciosamente
pensado e
planejado. As nossas
ações têm sido
pautadas pensando
em ofertarmos a
todo o público que
fará uso do SUCEM.
Acreditamos que
este trabalho irá
democratizar o
acesso e contribuirá
para ampliar a
qualidade dos
processos
educacionais de
cada unidade de
ensino”, comenta o
coordenador da
DIVAE, Adriano
Marcio do
Nascimento.

"A proposta da
Secretaria de Estado de
Educação de Minas
Gerais, ao implantar o
Sistema Unificado de
Cadastro e Matrícula,
apresenta
procedimentos que irão
viabilizar a melhoria no
encaminhamento dos
alunos para a Rede
Pública de Ensino do
Estado. Nossa
expectativa é de um
atendimento mais
eficiente, onde
problemas
anteriormente
vivenciados, como por
exemplo,
encaminhamento para
escolas distantes do
endereço dos alunos e
irmãos em escolas
distintas, serão
minimizados com este
sistema", acrescenta
Luciane Monteiro,
representante da
SRE-Barbacena, nas
comissões municipais
de cadastro e
zoneamento.

EDUCAÇÃO EM CENA – INFORMATIVO SRE/BARBACENA – SETEMBRO 2020 – PÁGINA 5

Programa da Secretaria de Estado de Educação
quer ouvir os alunos sobre estudo remoto
Através do programa “Conta aí! Como vão
seus estudos?”, a Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE/MG) buscou
ouvir, entre os dias 03 e 18 deste mês,
através de uma pesquisa na internet, os
alunos da rede pública sobre a rotina deles
durante a pandemia, com as aulas remotas.
Para a Superintendente Regional de Ensino
de Barbacena, Patrícia Russo Coelho Lima,
esse projeto dá voz aos alunos, razão
principal da Educação. “É muito interessante
essa iniciativa da Secretaria de Estado de
Educação, pois nos permite conhecer a
realidade vivenciada pelos alunos em
tempos de pandemia. Eles estão em casa,
longe fisicamente dos professores, mas ao
mesmo tempo próximos através de
whatsapp e outras ferramentas que cada
Escola utilizou para poder acompanhá-los.
Será muito valioso ouvir deles como estão
superando esse momento de tantos
desafios”, diz ela.

Aqueles que não tiveram como participar da
pesquisa
virtual
terão
mais
uma
possibilidade de fazer seus relatos, já que a
Secretaria fará ligações telefônicas para eles,
entre os dias 21 deste mês e 02 de outubro.
Com isso, a Secretaria possibilita, que todos
participem do projeto.

Governo paga mais duas parcelas do Bolsa Merenda
O governo de Minas, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), está
pagando mais duas parcelas do Bolsa Merenda
referentes aos meses de agosto e setembro para os
beneficiários que se enquadram na condição de
extrema pobreza (renda de até R$ 89,00 por pessoa),
bem como para os que se encontram na faixa de
pobreza (renda de até R$ 178,00 por pessoa).
Criado para reduzir os impactos da paralisação das
aulas presenciais na rede estadual e a consequente
inviabilidade de acesso dos estudantes à merenda
escolar, devido à pandemia do novo coronavírus, o
programa paga desde abril deste ano R$ 50,00
mensais para estudantes da rede estadual inscritos
no CadÚnico.

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

