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 Ofício FEPEMG nº.  19/2020 

 

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2020. 

 

Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais - FEPEMG 

Consulta Pública sobre Protocolo de Retorno para quando chegar o momento 

da retomada das atividades presenciais 

 

1. HISTÓRICO 

 

O Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais (FEPEMG) 

foi instituído pela Resolução nº 2078 de março de 2012, atualizado pela 

Resolução SEE nº 3655, como espaço de participação da sociedade na 

formulação e acompanhamento da Política Pública de Educação de Minas 

Gerais e avaliação do Plano Estadual de Educação. Órgão de estado, plural, é 

composto por representantes dos dois níveis, das cinco etapas e de todas as 

modalidades, desde a Educação Infantil à Pós-Graduação; das redes públicas e 

do setor privado; de órgãos públicos, autarquias, entidades e movimentos 

sociais; de estudantes, famílias, gestores, formadores e trabalhadores em 

educação, que atuam na defesa de uma Educação de qualidade social. 

Em 15 de julho próximo passado, a Coordenadora do FEPEMG Analise 

da Silva, participou de reunião com a Subsecretária Geniana Faria e com a 

Assessora na Subsecretaria de Educação Básica Izabella Martins ambas 

representando a SEE. A pauta foi Elaboração de Protocolo para a retomada das 

aulas. 

Naquela ocasião, a Coordenadora foi informada pela Subsecretária que já 

haviam sido realizadas reuniões com o Sindicato das Escolas Particulares de 

Minas Gerais (SINEP) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação de Minas Gerais (UNDIME) para tratar do mesmo tema. Segundo foi 

relatado, a UNDIME demonstrou preocupação com o mínimo de definição do 

ponto de referência no tempo. A Subsecretária informou também que o 

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE) discutiria esta pauta na 

semana seguinte. 

O objetivo informado na reunião era o da construção de maneira coletiva 

de um Protocolo para QUANDO chegar o momento da retomada das 

atividades presenciais. 

O FEPEMG foi convidado a participar desta construção. Foi destacado 

que a SEE considera que este Fórum é um elo relevante para que os Protocolos 

sejam pensados enquanto Sistema, de maneira alinhada. 
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Será a construção de um Protocolo necessário para quando chegar o 

momento de fazer o retorno presencial com segurança sanitária, física, social, 

psíquica, emocional para todos os estudantes e os profissionais. Precisa ser 

pensado agora, pois implica prazos anteriores de licitações que se façam 

necessárias; implica pensar formatos de transporte escolar entre dezenas de 

outros processos pós-pandemia, segundo a Subsecretária. 

Segundo Geniana, um dos itens protocolares pensados até aqui é 

trabalhar dentro das “ondas” do Movimento Minas Consciente, pensadas, 

portanto, junto com a Saúde. Talvez na última onda. Talvez antes, dependendo 

da indicação do Comitê Estadual de Enfrentamento da COVID-19 de MG. Não 

uma data, mas em que momento. A Subsecretária informou também que outro 

item pensado é o retorno de forma escalonada, gradual, por rodízio. Quem 

priorizar? Os mais novos? Os mais velhos? Sabendo que alguns não voltarão, 

por questão de segurança. Além disso, também se avizinha a possibilidade do 

Ensino Híbrido. Um outro item pensado é a necessária reorganização física das 

escolas, mantendo-se um metro e meio a dois metros de distância entre 

estudantes, professores, demais trabalhadores em educação. 

Respondendo à demanda que foi apresentada ao FEPEMG, a 

Coordenadora solicitou que cada um e cada uma dos integrantes deste Fórum, 

verificassem junto àqueles que representam seu posicionamento quanto à 

elaboração de Proposta PROTOCOLAR. 

Na reunião plenária do FEPEMG do dia 21 de Julho, o relato mais 

elaborado foi feito e se aprovou o encaminhamento de uma Consulta Pública 

precedida de Seminário Aberto na primeira semana de agosto com a presença 

da Subsecretária Geniana, de alguém da área da Saúde e de algum membro do 

FEPEMG para iniciarmos o processo de acolhimento de propostas dos 

participantes por meio de nossa rede social. O Seminário Aberto contou com a 

participação de Unaí Tupinambás, médico infectologista, professor da 

Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à 

Epidemia da Covid-19 da UFMG e da Prefeitura de Belo Horizonte e de 

Anderson Ceolin Soares Superintendente Educacional no Senac Minas, Diretor 

Acadêmico, Operações, Avaliação, Projetos e Planejamento educacional. 

Nenhum representante da SEE compareceu. 

A Consulta Pública sobre o que não pode faltar na construção de um 

Protocolo Sanitário para um possível retorno às aulas presenciais na Educação 

aqui em MG foi construída em um formulário pelo Google Forms sem 

identificação nominal pelo qual as pessoas puderam se manifestar sem o receio 

do risco de represálias. Também foi utilizado um recurso da ferramenta Google 

Forms para impedir que a mesma pessoa preenchesse o formulário mais de 
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uma vez. Diante da necessidade de garantia de anonimato, foi solicitado e-mail 

e a partir deste dado se estabeleceu a barreira impeditiva de mais de um envio. 

O link do Formulário foi amplamente divulgado em nossas redes sociais. 

A definição de PROTOCOLO como sendo uma sequência ou um 

conjunto de passos, de orientações, de ações a serem seguidos 

obrigatoriamente, de modo a subsidiar as práticas de gestão e, 

consequentemente, as práticas pedagógicas das unidades escolares, refletidas 

nas praticas de suas Comunidades Escolares, de modo a garantir, 

minimamente, coerência e integração foi divulgada e a Consulta Pública sobre o 

que não pode faltar na construção de um Protocolo Sanitário para um possível 

retorno às aulas presenciais, quando os órgãos de saúde autorizarem ficou 

aberta para preenchimento entre 17 de agosto e 4 de setembro de 2020. Ao 

encerramento da Consulta, contávamos com 32.169 (trinta e dois mil, cento e 

sessenta e nove) participantes. 

 

2. PERGUNTAS, RESPOSTAS E BREVE AVALIAÇÃO 

 

I – Identificação 

 

Questão 1. Em qual município você estuda/trabalha? 

N. Município RESPOSTAS % 

1. Belo Horizonte 4.908 22,9 

2. Varginha 1.287 4 

3. Uberlândia 943 2,9 

4. Contagem 795 2,5 

5. Betim 770 2,4 

6. Itajubá 694 2,2 
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7. Ribeirão das Neves 669 2,1 

8. Nova Serrana 621 1,9 

9. Timóteo 523 1,6 

10. Juiz de Fora 467 1,5 

11. Bom Despacho 462 1,4 

12. Ipatinga 454 1,4 

13. Montes Claros 400 1,2 

14. Três Corações 353 1,1 

15. Divinópolis 341 1,1 

16. Araguari 332 1 

17. Alfenas 318 1 

18. Para de Minas 301 0,9 

19. São Gotardo 297 0,9 

20. Santo Antonio do Monte 296 0,9 

21. Ubá 296 0,9 

22. Uberaba 277 0,9 
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23. Itaúna 272 0,8 

24. Ibirite 247 0,8 

25. Poços de Caldas 226 0,7 

26. Governador Valadares 225 0,7 

27. Santa Luzia 213 0,7 

28. Coromandel 210 0,7 

29. Claudio 202 0,7 

30. Igarapé 196 0,6 

31. Sabará 185 0,6 

32. Coronel Fabriciano 183 0,6 

33. Teófilo Otoni 181 0,6 

34. Matozinhos 181 0,6 

35. Monte Carmelo 180 0,6 

36. Monte Santo de Minas 179 0,6 

37. Alpinópolis 170 0,5 

38. Barbacena 164 0,5 
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39. Cataguases 158 0,5 

40. Araxá 157 0,5 

41. Itabirito 148 0,5 

42. Itabira 147 0,5 

43. Caratinga 144 0,4 

44. Joao Monlevade 143 0,4 

45. Sete Lagoas 136 0,4 

46. Campanha 133 0,4 

47. Vespasiano 129 0,4 

48. Unai 129 0,4 

49. Lagoa Santa 128 0,4 

50. Campestre 128 0,4 

51. Bambui 127 0,4 

52. Manhuacu 124 0,4 

53. Pirapora 122 0,4 

54. Cristais 106 0,3 
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55. Viçosa 104 0,3 

56. Bocaina de Minas 104 0,3 

57. São João del Rei 104 0,3 

58. Maravilhas 103 0,3 

59. Barão de Cocais 100 0,3 

60. Machado 100 0,3 

61. Curvelo 98 0,3 

62. Corinto 98 0,3 

63. Pouso Alegre 94 0,3 

64. Guarda-Mor 94 0,3 

65. Mateus Leme 92 0,3 

66. Rio Piracicaba 90 0,3 

67. Itatiaiuçu 90 0,3 

68. Bocaiuva 86 0,3 

69. Fervedouro 86 0,3 

70. Minas Novas 85 0,3 
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71. Conceição das Alagoas 84 0,3 

72. Mariana 83 0,3 

73. Carmo do Paranaíba 83 0,3 

74. Esmeraldas 81 0,3 

75. Visconde do Rio Branco 80 0,2 

76. Caxambu 79 0,2 

77. Ladainha 79 0,2 

78. Itamarandiba 79 0,2 

79. Guanhães 77 0,2 

80. Novo Cruzeiro 77 0,2 

81. Ituiutaba 75 0,2 

82. Areado 74 0,2 

83. Ponte Nova 72 0,2 

84. Lavras 71 0,2 

85. São Brás do Suaçuí 70 0,2 

86. Januária 69 0,2 
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87. Riachinho 69 0,2 

88. Patos de Minas 69 0,2 

89. Jequitibá 68 0,2 

90. Nova Ponte 67 0,2 

91. Santa Barbara 67 0,2 

92. Juruaia 66 0,2 

93. Ervália 62 0,2 

94. Nova Lima 59 0,2 

95. Campos Altos 59 0,2 

96. Coimbra 58 0,2 

97. Chapada Gaucha 57 0,2 

98. Lima Duarte 56 0,2 

99. Pompeu 56 0,2 

100. Delfim Moreira 56 0,2 

101. Outros 7.362 22,9 

 

Contamos com a participação de 767 (setecentos e sessenta e sete) 

municípios dos 853 que somos. Belo Horizonte, foi o município com o maior 



          Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais 
        Av. Amazonas, 5855, Sala B 22 Bairro Gameleira - CEP: 30510-000 – Belo Horizonte/MG 

                 E-mail: gabinete.feemg@educacao.mg.gov.br site: www.educacao.mg.gov.br Telefax: 

(31)3379-8506 
 

 

número de participantes (4.908) seguido de Varginha (1.287) no Sul de Minas e 

de Uberlândia (943) no Triângulo Mineiro. Inserimos na categoria OUTROS 

todos os municípios em que menos de 50 participações foram registradas. 

Destacamos que nos últimos 70 dos municípios categorizados como OUTROS 

tivemos uma participação em cada com ampla diversidade dos segmentos dos 

participantes. 

 

Questão 2. Em que nível de ensino você está/atua? 

a) Educação Básica – 25.173 ................................................................................. 78,3% 

b) Educação Superior – 3.497 .............................................................................. 10,9% 

c) Não sou estudante nem trabalhador em educação – 3.400 ........................ 10.6% 

 

Conforme previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96 – LDB), o sistema educacional brasileiro é divisão em níveis, 

etapas, fases, cursos e modalidades. 

Inicialmente, a educação escolar é dividida em dois níveis (Art. 21, LDB): 

Educação Básica e Educação Superior. 

Dito isso, passamos aos resultados obtidos nesta questão da Consulta 

Pública. A participação de trabalhadores e estudantes do nível da Educação 

Básica ultrapassou os 78% do total dos participantes, seguida por quase 11% da 

participação de trabalhadores e estudantes do nível da Educação Superior. 

  

Questão 3. Em que etapa de ensino você está/atua? 

a) Educação Infantil – 5815 .................................................................................. 18,1% 

b) Ensino Fundamental anos iniciais – 9290 ..................................................... 28,9% 

c) Ensino Fundamental anos finais – 9900 ........................................................ 30,8% 

d) Ensino Médio – 11603 ...................................................................................... 36,1% 

e) Graduação – 2457 ............................................................................................. 7,6% 

f) Especialização – 958 .......................................................................................... 3% 

g) Mestrado – 238 .................................................................................................. 0,7% 

h) Doutorado – 88 ................................................................................................. 0,3% 

  

A Educação Básica apresenta três etapas: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. E ainda temos as fases da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 

Educação Básica, também em seu artigo 21. A Educação Infantil compreende a 

creche e a pré-escola. Enquanto isso, o Ensino Fundamental compreende duas 

fases: os anos iniciais e os anos finais. 
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A Educação Superior se dividiu em duas etapas: Graduação e Pós-

Graduação. A Graduação se distingue em três modalidades: Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnólogo. A Pós-Graduação compreende Especialização, 

Mestrado, Doutorado. 

Os números da participação foram Ensino Médio (11603) ao Doutorado 

(88).  

 

Questão 4. Em qual modalidade/especificidade você está/atua? 

a) Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 3908 ................................................. 12,1% 

b) Educação Especial – 2212 ................................................................................ 6,9% 

c) Educação Profissional e Tecnológica – 2004 ................................................. 6,2% 

d) Educação Básica do Campo – 2649 ................................................................ 8,2% 

e) Educação Escolar Indígena – n/a ................................................................... 0% 

f) Educação Escolar Quilombola – 113 .............................................................. 0,4% 

g) Educação a Distância – 4179 ........................................................................... 13,0% 

  

Chama a atenção que, dentre as sete modalidades previstas pela LDB, a 

maior participação tenha sido de Comunidades Escolares vinculadas à 

Educação a Distância, pois isso corrobora a maior facilidade destes em acessar 

as plataformas digitais em relação às Comunidades Escolares vinculadas às 

demais modalidades. Embora tenhamos divulgado junto a lideranças e a 

pesquisadores desta modalidade, lamentamos o fato de não termos contado 

com a participação de Comunidades Escolares Nativas (Indígenas). 

 

Questão 5. Você faz parte de qual segmento da comunidade escolar? 

a) Estudante – 7.424 .............................................................................................. 23,1% 

b) Professor em sala de aula – 14.255 ................................................................. 44,3% 

c) Pai/mãe/responsável – 5.716 ......................................................................... 17,8% 

d) Trabalhador em educação – 2.532 ................................................................. 7,9% 

e) Professor fora da sala de aula – 1.076 ............................................................ 3,3% 

f) Gestor público – 848 ......................................................................................... 2,6% 

g) Gestor privado – 214 ........................................................................................ 0,7% 

 

Observa-se a relevância da participação de quase 18 por cento de famílias 

(pai, mãe, responsável legal) perfazendo 5.716 dos respondentes em todo o 

estado de Minas Gerais. 

 

Questão 6. Se você é estudante, em qual rede/setor escolar você estuda? 

a) Não sou estudante da educação – 18.641 ...................................................... 58% 
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b) Escola Estadual – 6.674 .................................................................................... 20.8% 

c) Escola Federal – 723 .......................................................................................... 2.2% 

d) Escola Municipal – 2.573 ................................................................................. 8% 

e) Setor Privado – 2.606 ........................................................................................ 8.1% 

f) Outro? Qual? – 952 ............................................................................................ 2.9% 

  

Tanto estudantes das redes públicas municipais quanto aqueles do setor 

privado participaram na proporção de um terço daqueles da rede pública 

estadual. Entretanto, o cruzamento dos dados das questões 1, 5 e 6 nos permite 

afirmar que este segmento está presente na quase totalidade dos municípios 

respondentes e que a prevalência é de estudantes da Educação Básica. 

 

Questão 7. Se você é trabalhador em educação, em qual rede/setor escolar 

você atua? 

g) Não sou trabalhador da educação – 11.905 .................................................. 37% 

h) Escola Estadual – 11.956 .................................................................................. 37% 

i) Escola Federal – 218 .......................................................................................... 0.7% 

j) Escola Municipal – 8.608 .................................................................................. 26.8% 

k) Setor Privado – 2.123 ....................................................................................... 6,6% 

 

Quanto à categoria dos trabalhadores em educação, o total dos 

respondentes da rede estadual de ensino é seguido de quatro sextos das redes 

públicas municipais, enquanto aqueles do setor privado participaram na 

proporção de quase um sexto dos primeiros. Entretanto, o cruzamento dos 

dados das questões 1, 5 e 6 nos permite afirmar que este segmento está presente 

na quase totalidade dos municípios respondentes e que a prevalência é de 

trabalhadores da Educação Básica. 

 

 

II - RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS 

  

8. Em relação às atividades presenciais, qual a sua avaliação? 

a) O retorno deve ser imediato – 1.786 .............................................................. 5.6% 

b) O retorno deve acontecer ainda no 2° semestre de 2020, mas não 

imediatamente – 1.315 .......................................................................................... 4.1% 

c) O retorno deve ocorrer apenas após a vacinação da população – 16.146

 ................................................................................................................................. 50.28

% 
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d) O retorno somente deve acontecer quando os órgãos de Saúde disserem que 

podemos retornar em segurança – 12.248 ......................................................... 38.1% 

e) Outros – 674 ....................................................................................................... 2% 

 

Embora 6% dos participantes avalie que o retorno deva ser imediato, 4% 

avalie que retorno deve acontecer ainda no segundo semestre de 2020, mas não 

imediatamente, os dados das respostas a esta questão apontam para a 

prevalência de metade dos respondentes avaliando que o retorno deva ocorrer 

apenas após a vacinação da população. Este dado vem seguido de 38% dos 

respondentes que avaliam que o retorno somente deve acontecer quando os 

órgãos de Saúde disserem que podemos retornar em segurança.  

 

Questão 9. Na sua região, a escola conta com acesso de estudantes e 

trabalhadores em educação a qual destas condições sanitárias? 

a) Saneamento básico – 24.254 ............................................................................ 75% 

b) Máscaras protetoras – 11.003 .......................................................................... 34,2% 

c) Banheiros e pias com água e sabão – 17.111 ................................................. 52,2% 

d) Álcool 70% – 12.004 ......................................................................................... 37,3% 

e) Nenhuma – 2.487 .............................................................................................. 7,7% 

 

 Quanto às condições sanitárias das escolas, apenas saneamento básico 

(água potável, esgoto encanado) e banheiros com água e sabão receberam mais 

de 50% das respostas. Causa bastante preocupação o dado de 8% para nenhuma 

condição sanitária.  

 

Questão 10. Na escola em que você estuda/trabalha/ou é responsável pro 

alguém, o espaço físico e a quantidade de pessoas que utilizam do ambiente 

possibilitam o distanciamento social? 

a) Sim – 6.644 ......................................................................................................... 20,7% 

b) Não – 25.457 ...................................................................................................... 79,1% 

c) Outro? Qual? – 68 ............................................................................................. 00,2% 

 

Sabendo que o vírus pode ser transmitido através de gotículas no ar da 

tosse e que estas não chegam a 2 metros, 79% dos respondentes afirmam que o 

espaço físico e a quantidade de pessoas que utilizam do ambiente NÃO 

possibilitam o distanciamento social indicado pelas autoridades da área da 

Saúde. 
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Questão 11. Na sua avaliação, quais condições sanitárias são fundamentais 

para o retorno as aulas? 

 Alternativa Respondentes % 

a) Instalar barreiras sanitárias para aferir diariamente a 

temperatura corporal de todos que irão acessar a Unidade 

escolar; possibilitar a ventilação dos ambientes. 

25.283 78,6 

b) Utilizar múltiplas entradas na escola; sinalizar a escola 

com orientações de saúde; escalonar entradas, saídas e 

intervalos para evitar aglomeração. 

22.473 69,9 

c) Isolar bebedouros com esguicho; desinfetar diariamente 

a Unidade Educacional, a cada turno de funcionamento; 

higienizar os banheiros sistematicamente. 

26.259 81,6 

d) Orientar aos estudantes para evitar troca de materiais 

entre eles; definir que os estudantes deixem seus objetos 

na escola para evitar riscos de contaminação. 

23.199 72,1 

e) Exigir a utilização de máscaras por todos que entrarem 

e pelo tempo que permanecerem nas unidades escolares, 

exceção feita às crianças menores de 2 anos, em virtude do 

risco de sufocação. 

26.704 83,0 

f) Disponibilização álcool 70% em dispenser de pedal na 

entrada das salas de aula e demais  espaços de acesso aos 

ambientes escolares; informações sobre a necessidade de 

se priorizar neste momento o uso de materiais 

descartáveis. 

27.959 86,9 

g) Diminuir o número de alunos por sala; realizar todas as 

atividades escolares observando o distanciamento 

mínimo de 1,8m. 

25.564 79,5 

h) Realizar as atividades em locais abertos e arejados; 

manter reuniões virtuais ou somente realizá-las em 

ambientes individuais com ventilação natural. 

21.913 68,1 

i) Adoção de materialidade específica que garanta a 

prevenção nos espaços comuns, tais como tampa nos 

22.607 70,3 
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vasos sanitários, dispenser de álcool gel 70%, com pedal, 

na entrada da escola e das salas de aula. 

j) Garantir o uso do face shield pelos professores (proteção 

facial em acetato) para minimizar as dificuldades 

inerentes à comunicação, agravadas pelo uso da máscara. 

23.054 71,7 

  

 

III – PEDAGÓGICO 

 

Questão 12. Na sua avaliação, qual a melhor forma para 

recuperação/consolidação da construção de conhecimento prejudicada pelo 

distanciamento social ocasionado pelo enfrentamento à pandemia da COVID 

19? 

a) Anulação do ano letivo – 7.345 ....................................................................... 22,8% 

b) Atividades extraclasse – 3.488 ........................................................................ 10,8% 

c) Reordenar a trajetória escolar e a programação curricular reunindo o que 

deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano de 2021 – 15.059

 ................................................................................................................................. 46,8% 

d) Realização de aulas de reforço depois do retorno presencial – 5.322....... 16,5% 

 

Quanto à melhor forma para recuperação/consolidação da construção de 

conhecimento prejudicada pelo distanciamento social ocasionado pelo 

enfrentamento à pandemia da COVID 19,47% dos respondentes avaliam que se 

deve reordenar a trajetória escolar e a programação curricular reunindo o que 

deveria ter sido cumprido no ano letivo de 2020 com o ano de 2021, o que, 

segundo os PARECERES Nº 5/2020 e Nº 11/2020 do Conselho Nacional de 

Educação é permitido. 

 

Questão 13. Na sua avaliação, você acha viável, do ponto de vista de saúde e 

pedagógico a adoção de um modelo híbrido de ensino, ou seja, períodos 

intercalados entre ensino a distância e presencial? 

a) Sim – 16.797 ....................................................................................................... 52.2% 

b) Não – 15.306 ...................................................................................................... 47.6% 

c) Outro? Qual? – 66 ............................................................................................. 00.2% 

  

Quanto à oferta de um modelo híbrido de ensino, ou seja, períodos 

intercalados entre ensino a distância e presencial, 52% avaliam como possível, 

enquanto 48% avaliam que será inviável. 
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Questão 14. Nos últimos 3 meses, você teve acesso próprio à internet com 

banda larga sem precisar usar rede wi-fi de outra pessoa, entidade ou 

instituição? 

a) Sim – 24.464 ....................................................................................................... 76% 

b) Não – 7.676 ........................................................................................................ 23.9% 

c) Outro? Qual? – 29

 ................................................................................................................................. 00,09

% 

 

Corroborando a tendência verificada na questão 4,76% dos respondentes 

afirmam ter acesso próprio à internet com banda larga sem precisar usar rede 

wi-fi de outra pessoa, entidade ou instituição. 

  

3. ENCAMINHAMENTO 

 

Conforme deliberado na reunião do dia 21 de agosto e divulgado junto 

com o link do Formulário da Consulta Pública, entregaremos o resultado para a 

Secretaria de Estado de Educação, a Comissão de Educação da ALMG, o 

Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual do FUNDEB, o Ministério 

Público de Minas Gerais e o Tribunal de Contas do Estado, além de divulgar 

junto aos órgãos de imprensa e redes sociais.        

Breve realizaremos outras leituras a partir dos dados coletados com as 

informações que os 32.169 (trinta e dois mil, cento e sessenta e nove) cidadãos e 

cidadãs das Minas Gerais confiaram ao FEPEMG. 

Os referidos dados encontram-se disponíveis em 

https://neja.fae.ufmg.br/index.php/consulta-publica-2020/  

 

 

Atenciosamente,                                                  

 

 

 

 

                                                          Analise de Jesus da Silva 

Coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais 

FEPEMG  

 

https://neja.fae.ufmg.br/index.php/consulta-publica-2020/

