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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino Médio - Coordenação de Gestão Educacional

Memorando-Circular nº 23/2022/SEE/DIEM - GESTÃO

Belo Horizonte, 21 de março de 2022.

Ao(À) Sr(a).: Superintendência Regional de Ensino 
                       Superintendente Regional de Ensino
 
  
Assunto: Formação Presencial da Dupla Gestora das Escolas que implementam o Programa Jovem de Futuro nos dias 06 a 10 de junho
de 2022 - Polos Regionais: Mata II e Central II
 
Prezado(a) Superintendente, 
 
A Diretoria de Ensino Médio, por meio da Coordenação de Gestão Educacional, convoca a Dupla Gestora (Diretor e Especialista em Educação
Básica) das Escolas com Jovem de Futuro; DIRE e Coordenador de Inspeção Escolar das regionais; e convida o Analista Educacional ou Técnico
de Referência do EMTI, que par�cipa do Grupo Gestor da SRE a comparecerem ao evento presencial: Formação da Dupla Gestora das Escolas
que implementam o Programa Jovem de Futuro.
 
Segue abaixo as informações correspondentes a cada Polo de Formação  para os dias 06 a 10 de junho de 2022: 
 
POLO REGIONAL MATA II :

1. Data: 06 a 10 de junho 2022

      CdG = Circuito de Gestão  
 
      Cidade Polo: Juiz de Fora 

SRE Par�cipantes: Juiz de Fora e Ponte Nova.

     
POLO REGIONAL CENTRAL II :

1. Data:  06 a 10 de junho 2022

      CdG + GP = Circuito de Gestão mais Ações Pedagógicas
 
      Cidade Polo: Belo Horizonte 

SRE Par�cipantes: Metropolitana A, Metropolitana B, Metropolitana C, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Araçuaí.

Vale destacar que as datas discriminadas acima contam com a segunda e a sexta-feira para deslocamento daqueles que precisarão de
hospedagem, de maneira que a programação do evento vai de terça a quinta-feira, das 08:30 às 17:30 horas, totalizando 24 horas de carga
horária que serão cer�ficadas pela Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores. Ressaltamos, ainda, que os
par�cipantes que necessitarão de hospedagem já foram informados por essas superintendências em consulta prévia, formalizada em planilha
enviada para  a Coordenação de Gestão da Aprendizagem.
 
O público-alvo convocado para essa formação é:
 

A Dupla Gestora de cada escola: Diretor e Especialista em Educação Básica;
O Diretor Educacional DIRE da SRE (35 Superintendências Regionais de Ensino que implementam o Jovem de Futuro);
O Coordenador de Inspeção Escolar (35 Superintendências Regionais de Ensino que implementam o Jovem de Futuro).

O público-alvo convidado para essa formação é:

Analista Educacional ou Técnico de Referência de EMTI, que par�cipa do Grupo Gestor da SRE.

Destacamos, ainda, que informações como hotel para hospedagem e endereço do evento serão encaminhadas posteriormente, no prazo de
até 15 dias antes do período da formação.

Este será o primeiro encontro presencial do Programa Jovem de Futuro diretamente com as escolas de Minas Gerais, e está sendo preparado
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de modo muito atento às questões vivenciadas no Circuito de Gestão. Por este mo�vo, pedimos atenção cuidadosa a esta convocação e
imediata comunicação com as escolas público-alvo para o alcance do quórum esperado.
 
Obje�vos da formação:

Contribuir para a inovação dos processos da gestão escolar orientada pelo Circuito de Gestão, de modo a favorecer a cultura do
planejamento, execução, monitoramento e, consequentemente, do registro das ações, com vistas a alcançar um gerenciamento público
da educação sistema�zado e que valorize aspectos analí�cos que associem desafios e prá�cas como parte do avanço con�nuo. 

Sendo assim, a educação mineira conta com sua par�cipação e engajamento.
 
Quaisquer dúvidas, faça contato com a Coordenação de Gestão Educacional a par�r do seguinte endereço de e-mail:
coordenacao.gestaoeducacional@educacao.mg.gov.br 
 
 

Izabella Cavalcante Mar�ns
Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica

 
 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas
Subsecretário de Ar�culação Educacional

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira Icassa� Rojas, Subsecretário(a), em 25/03/2022, às
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