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Segundo a secretária de Educação, Luziene Aparecida Lage, a grande meta é 
posicionar Itabira entre os 10 primeiros municípios de Minas Gerais na avaliação do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Está sendo trabalhada a 
Agenda 2030 - Desenvolvimento Sustentável para a Educação: o intuito é assegurar 
a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Devido ao período de pandemia, a SME optou por aderir ao Plano de Ensino 
Tutorado (PET) da rede estadual em toda a rede municipal de ensino, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Fundamental II. Os alunos do 4º ao 9º ano podem 
acompanhar as explicações e atividades por meio do programa de TV “Se liga na 
 educação”, transmitido de segunda a sexta-feira pela manhã. 

A SME está desenvolvendo as orientações para o Regime Especial de 
Atividades Não Presenciais (REANP): calendário e cronograma para as aulas 
remotas para educação infantil, séries iniciais e finais. Há ainda o planejamento 
mensal com os especialistas e professores, assegurando o trabalho em rede das 
diferentes escolas quanto à aplicação de avaliação diagnóstica e das atividades 
complementares. Os materiais para os alunos, desde a Educação Infantil até o 9º 
ano, estão sendo impressos. O cartão voucher referente ao kit merenda será 
entregue para todos os alunos, da creche ao 9º ano, incluindo alunos da Apae. 

A equipe da SME está oferecendo formação para os professores de séries 
iniciais de matemática (conteúdos sugeridos pelos próprios docentes) e informática 
(uso das tecnologias, aplicativos, plataforma do PET, etc.). Houve a contratação 
emergencial de professores excedentes na lista de concurso para ajudar no 
atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais (elaboração de 
material de apoio e atendimento remoto). 

Além disso, a SME iniciou as discussões para firmar parceria com a Unifei, 
Superintendência Regional de Ensino e Ministério Público para implantação de uma 
plataforma para a rede municipal. Também está em andamento a elaboração do 
protocolo de retorno às aulas presenciais de forma segura e gradual, com o apoio 
de uma comissão envolvendo Educação (diretor, professor, pais de alunos) e Saúde 
(enfermeiro e representante da área de infectologia). 


