
SECRETARIASECRETARIA  
DE ESTADO DEDE ESTADO DE
EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO  
Os desafios enfrentados e o
reconhecimento do ensino não
presencial do estado de Minas
Gerais durante a pandemia

MARÇO DE 2021



Suspensão das aulas presenciais em março de
2020, em razão da pandemia da Covid-19;

Desenvolver uma estratégia de educação
remota, com equidade de acesso, para garantir
a continuidade do processo de ensino e
aprendizagem dos alunos da rede pública
estadual de ensino;

Rede robusta e heterogênea - 2ª maior do país. 

DESAFIOS



3.590 escolas;

853 municípios;

1,7 milhão de alunos matriculados. 

DESAFIOS

NÚMEROS DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE ENSINO

DE MINAS GERAIS:



REGIME DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (REANP)
Desenvolvido e ofertado pela SEE/MG para todos os alunos da rede estadual, com início
das atividades em maio de 2020;

Formado por ferramentas complementares para acesso aos conteúdos escolares: 

Aplicativo
Conexão Escola

Plano de Estudo
Tutorado

Programa de TV
Se Liga na Educação



PLANO DE ESTUDO TUTORADO (PET)

Apostila mensal de orientação de estudo
e atividades por ano de escolaridade
baseados no Currículo Referência de
Minas Gerais e BNCC;

Produção e distribuição de 7 edições,
além de um PET Avaliativo e um PET
Especial 300 anos de Minas;

Participação das universidades na revisão
do material pedagógico elaborado pelos
professores da SEE.



ACESSO E EQUIDADE 
Material disponibilizado
gratuitamente de forma virtual - site
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, 

Entrega gratuita de PETs impressos
aos alunos sem acesso à internet;

Estratégias diversificadas criadas
entre os diretores escolares,
comunidade, postos de saúde e
parcerias locais para que o material
chegasse a todos os alunos.

aplicativo Conexão Escola;

Município de Caldas – SRE Poços de
Caldas

http://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/


ACESSO E EQUIDADE 
Implementação do Sistema de Gestão
Escolar que permitiu o controle de entrega e
acessibilidade pelos alunos da rede estadual
de ensino.

Município de Montezuma – SRE Janaúba

Município de Indaiabira – SRE Araçuaí



ACESSO E EQUIDADE 

 

Educação Especial - tradução para o Braile e adaptações
pelo Professor de Apoio;

 Educação de Jovens e 
Adultos (EJA);

Educação Indígena -
material de acordo com a
cultura de cada etnia;

 Educação do Campo;

Educação Quilombola.



ACESSO E EQUIDADE 

Mais de 97%
dos alunos 

Cerca de 

da rede
tiveram
acesso 
aos PETs;

400 mil
receberam
o material
impresso.



SE LIGA NA EDUCAÇÃO

 

Transmissão diária de teleaulas em TV aberta, pela Rede Minas e TV Assembleia,
alcançando mais de 1,4 milhão de alunos;

Disponível também no Youtube, aplicativo Conexão Escola e site
estudeemcasa.educacao.mg.gov.br.

http://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/


SE LIGA NA EDUCAÇÃO

 

Foram 1.850 aulas exibidas, em
616 horas no ar;

Assista ao Making of da
produção do Se Liga na
Educação. 

https://www.facebook.com/secretariadeeducacaomg/videos/3013569918698644/


 

O momento ao
vivo de Tira
Dúvidas alcançou
185 programas e
cerca de 200
horas de exibição. 

Veja os
bastidores. 

SE LIGA NA EDUCAÇÃO

https://www.facebook.com/secretariadeeducacaomg/videos/759958698088728/


 

Plataforma que reúne materiais de estudo
remoto (PET e teleaulas) e salas virtuais para
chat entre professores e alunos;

Navegação patrocinada pelo Governo do Estado
de Minas Gerais para alunos e professores;

Mais de 1,55 milhões de downloads do
aplicativo;

Acesso por dispositivos móveis e pelo
computador;

Mais de 800 mil usuários ativos.

APLICATIVO CONEXÃO ESCOLA



BUSCA ATIVA

 

Cerca de 30 mil alunos
identificados nessa situação
voltaram a participar das
atividades remotas. 

 

 

 

 



RECONHECIMENTO

 

 

   

 

 

O Globo
Sem ajuda para manter os estudos, 5,7
milhões de alunos da rede pública têm

de pagar internet para assistir aula
13 de agosto de 2020 

 

 Folha de São Paulo 
Artigo Alexandre Schneider,  

2 de Julho de 2020



RECONHECIMENTO

 

 

   

 

 

Minas Gerais está entre os três  
estados com o maior Índice
de Educação a Distância,
segundo estudo da FGV;

MG tem sete vezes mais
alunos que o 1º colocado e
mais que o triplo do 2º.

Fonte: TV GLOBO, 18 de fevereiro de 2021.



DIAGNÓSTICO REANP 2020
 

Avaliação Diagnóstica: realizada em outubro de 2020, avaliou as habilidades que
foram abordadas ao longo do ano. Não era obrigatória.

Plano Individual de Estudos: indicação de materiais de revisão e aprofundamento
dos conteúdos não consolidados.

    

 

 

 ETAPA TAXA DE PARTICIPAÇÃO MÉDIA GERAL DE ACERTOS

51,6 %

85,5 %

65,55 %

66,51 %

EF ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

EF ANOS INICIAIS 83,9 % 84,18 %



 

 

   

HABILIDADE COM MENOR % ACERTOS HABILIDADE COM MAIOR % ACERTOS

Visão Geral da SEE sobre os resultados

Obs.: Diretor Escolar visualiza o diagnóstico de todas as turmas.

Classificação



 

Pergunta 1: Retomada em semanas alternadas:
65,2% concordaram;
Pergunta 2: Retomada progressiva (iniciando pelo
EM e ampliando para as demais séries): 69,5%
concordaram;
Pergunta 3: Contabilização de carga horária por
PETs: 85,8% concordaram;
Pergunta 4: Materiais disponibilizados: 90%
concordaram;
Pergunta 5: Se Liga: 89,3% concordaram;
Pergunta 6: Aplicativo Conexão Escola: 92,7%
concordaram;
Pergunta 7: Reforço Escolar com base nos
resultados da Avaliação Diagnóstica: 95,2%
concordaram.

 

COMO AVANÇAR? 
Consulta Pública: Participação: 69.012 respostas, sendo: 30.497 estudantes (44% dos
respondentes), 19.354 professores (28%), 14.319 família (20,7%).



 
REANP 2021

Início do ano letivo em 8 de março, ainda de forma
remota;

Ferramentas de ensino não presencial aprimoradas;

Apresentação de um modelo de ensino híbrido, com
retorno presencial seguro, responsável, gradual e
facultativo, a ser adotado na rede estadual, de acordo
com as determinações de protocolo da Secretaria de
Estado de Saúde e após autorização judicial.



 

 
FERRAMENTAS ATUALIZADAS

Maior demanda da rede 

Melhoria da interação
online professor - aluno; 

Interface do Google Sala
de Aula, com navegação
patrocinada.

em 2020;
Apostilas bimestrais;

Conteúdos inéditos e
ampliados; 

Materiais impressos
para estudantes sem
acesso à internet.

 

PET CONEXÃO ESCOLA 2.0 SE LIGA NA EDUCAÇÃO

Conteúdo das aulas
alinhado com os PET; 

Horário de exibição:
7h30 às 12h30.



 

REFORÇO ESCOLAR
100 mil estudantes contemplados: pendências de entrega de PET e baixo desempenho
na Avaliação Diagnóstica;

Foco em Língua Portuguesa e Matemática;

6º e 9º ano dos anos finais e ensino médio;

Início 31/03;

Egressos 3º Ano : consulta individual sobre interesse para formação de turmas.



 

PREPARAÇÃO DAS ESCOLAS PARA REABERTURA
EM SEGURANÇA

 E E Prof. José Mesquita de Carvalho - Belo Horizonte - SRE Metropolitana A



 

PREPARAÇÃO DAS ESCOLAS PARA REABERTURA
EM SEGURANÇA

 E. E. Jornalista Jorge Paes Sardinha - Belo Horizonte -  SRE Metropolitana C



www.educacao.mg.gov.br

facebook.com/secretariadeeducacaomg

twitter.com/educacaominas

instagram.com/educacaomg

youtube.com/secretariaeducacaomg

www


