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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Diretoria de Ensino Médio

Memorando-Circular nº 27/2022/SEE/DIEM

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2022.

Para: Superintendentes Regionais de Ensino e Gestores Escolares do Ensino Médio

  

 

Prezados gestores e gestoras escolares de Ensino Médio!

 
Para apoiar a nossa atuação na educação do nosso estado, queremos conhecer mais sobre a percepção dos jovens das escolas da
rede. Por isso, gostaríamos de contar com a sua ajuda!

 
Realizaremos uma pesquisa para conhecer a visão dos estudantes do Ensino Médio sobre as oportunidades de aprendizagem
ofertadas pela escola e sobre como o Ensino Médio tem contribuído para seu desenvolvimento integral.

 
Com a opinião deles, poderemos trabalhar ainda mais para aperfeiçoar nossa educação, de maneira cada vez mais qualificada.
Além disso, essa inicia�va contribuirá para a criação de um indicador nacional sobre as oportunidades de desenvolvimento
integral. Par�cipam da ação diferentes secretarias de Educação do Brasil, o Consed (Conselho Nacional de Secretários de
Educação) e organizações do terceiro setor.

 
A pesquisa será realizada entre os dias 15 de agosto e 16 de setembro. O ques�onário é anônimo, demora cerca de 30 minutos
para ser respondido e aborda aspectos do processo pedagógico e do ambiente escolar. IMPORTANTE: Nenhuma informação
individual dos estudantes ou da escola será divulgada. Nos comprometemos de que não haverá exposição de nenhum dado,
pessoa ou escola.

 
Gostaríamos muito de contar com seu apoio na divulgação desta pesquisa. Veja como você pode par�cipar:

 

1. encaminhe a imagem (ANEXO 1) e a mensagem aos professores (ANEXO 2)  anexas para cada professor e professora do
Ensino Médio (de todos os anos de escolaridade) e peça o apoio deles na divulgação;

2. solicite aos gestores escolares e professores que encaminhem a imagem (ANEXO 1) e a mensagem aos estudantes
(ANEXO 3) anexas para cada estudante do Ensino Médio (encontrando a melhor forma de divulgação aos alunos que a
escola tenha a disposição, para que todos  tenham acesso).

 

 
Vamos lá?

 
Desde já agradecemos seu apoio e par�cipação e, para eventuais dúvidas, mande uma mensagem para iodintegral@gmail.com

 
Atenciosamente,

 

Rosely Lúcia de Lima

Diretora do Ensino Médio

 

Danielle Fernandes Viana

Superintendente de Polí�cas Pedagógicas

 

Documento assinado eletronicamente por Rosely Lúcia de Lima, Diretora, em 17/08/2022, às 09:33, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Danielle Fernandes Viana, Superintendente, em 17/08/2022, às 10:26, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51506936 e o código CRC 3EE153CD.

Referência: Processo nº 1260.01.0114763/2022-43 SEI nº 51506936
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