
07/10/2022 17:19 SEI/GOVMG - 54411712 - Orientação

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=62263690&infra… 1/3

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Subsecretaria de Articulação Educacional - Assessoria de Inspeção Escolar

 
Belo Horizonte, 07 de outubro de 2022.

  

ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO ASIE nº 08/2022

 

A Assessoria de Inspeção Escolar (ASIE), no uso das atribuições previstas no Decreto nº 47.758, de 19 de novembro de 2019 e considerando a necessidade de
orientar as equipes regionais de Inspeção Escolar em suas a�vidades técnicas, para garan�a de regularidade do funcionamento das escolas, ORIENTA:

 

1 - Na organização das a�vidades da Inspeção Escolar no mês de outubro, deverá ser observado:

a Resolução SEE n° 4487, de 25 de janeiro de 2021, que ins�tui o protocolo orientador da atuação do Serviço de Inspeção Escolar no sistema de ensino;

O calendário operacional para execução do Protocolo Orientador da atuação da Inspeção Escolar, definido pela Portaria SEE n° 233/2022, com as devidas
alterações estabelecidas por esta Orientação de Serviço;

 

2 - As ações do Serviço de Inspeção Escolar no mês de Outubro serão realizadas conforme orientações e adequações apresentadas abaixo:

 

Ação

 

Cumprimento do P1 - Matrícula e Enturmação

 

A�vidades Prazo

Acompanhar as ações de Renovação de Matrícula dos estudantes para o ano le�vo 2023, conforme RESOLUÇÃO SEE No 4.767, DE 15 DE
SETEMBRO DE 2022.

Até
28/10/2022

 

Ação

Cumprimento do P3 - Frequência e Aproveitamento

A�vidades Prazo

No que diz respeito à ação de acompanhamento do desempenho dos estudantes, priorizar:

Apoiar a SRE no acompanhamento das ações de fortalecimento das aprendizagens das 201 escolas prioritárias já divulgadas pela
SEE/MG e considerando os resultados da avaliação trimestral e os indicadores do SAEB a SRE outras escolas dentro das não prioritárias,
que necessitam de maior acompanhamento ao longo do 4º bimestre. Para tanto, observar o disposto no documento "Orientações
Complementares - Fortalecimento das Aprendizagens 4° Bimestre", encaminhado por meio do Memorando.SEE/SPP.nº 69/2022.

 

 

 

Até
28/10/2022

 

  

 

Ação

Cumprimento do P6 - Estratégia de fortalecimento do Ensino Médio - Circuito de Gest

A�vidades Prazo

Execução das ações do Circuito de Gestão conforme Calendário - Versão encaminhado por meio do Memorando-Circular nº 69/2022/SEE/DIEM
- GESTÃO

Na SRE: 2º Ciclo - Execução 

 

Reunião de Trabalho (RT R3 - 26 a 30/09/2022) e Ponto de Checagem (PC R4 - 17 a 21/10/2022):  essas duas reuniões serão subs�tuídas
por uma reunião presencial RT R3 a ser realizada até o dia 19/10/2022 com o grupo gestor da SRE.

 

 Até
19/10/2022

https://drive.google.com/file/d/1OYaaZWFG_CmNWcCUFmxnvwEmUYoWCqly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1du0WqNDCcnhSVNTjyhs4myJpkMz1-Dw3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRlA4b3Du_d0DRYi6mA-a_fWd-4cvvyn/view?usp=sharing
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=76fd440576&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1745957929927352272&th=183ae37c9e189fd0&view=att&disp=inline&ser=1&saddbat=ANGjdJ_tZPYaLMnbMG736cOGSIKTKQQhQB7C6pBqc4MddbxXvkcxoINP5xuzuWlm8CCBVD8IehizcMRJem5SxUTgHZWrflUSPpeG7mC-UbYfEVQ54_QbVDzB5D39khuf_45QheC6hBD4bDOH_jQ-c19yUMUcq3feOTqYv7K1hQkOtnVIPch47_o7Ug2X7xjAg22MbOqskPuH0rgyOiLJrbYEwbVL4Ho8QlzN7b6BDyaCYjATsWvOCZAwWiUg2vo9-INGK8Ibof_D8WkFuAtH6x_Ptzh3_lgdd5igx7ib2IFfkveiNEKyAhZUi7HRHlW33eK1ywr6tYkYkNd750MqTbi9Tv0BjuCtTe3yPzGYkcPCOUqzCfOeVhHFaqI6SymmYdzYNZ5WTiUFpguOi7Gy5NjrCxmiDv4kM9b44ebzR84qIolVF1lGDSxCGFH_gOpEE_hJJRgE_Xf_LC3s8BgtRu77UbX5AHG695ra1NieS9b3W3nY6m4822piQHiQv2kKjz-1JcW6zHIt_nYSa0XkTR594fFpbrWFFkUukz75mCQC9A_3B4IFIK9HPZiT3J_xdtlQPU9j5KMZx3DMO8qmxuc82F9QPdjV2EKT8YcEwZHHpM4HzTqj5Sa9CwnAB3FfOhGsDyt4hOznZiOumLQrCwrpP-z3pzelmgAXQNO2KG1P0-LrTUqdbMZmo-GaRgsQ10djxR8jJuIPPQrnW--R63tygZIOmWv0zjoEqgGjPETErk_pxggKFtuf4LAV01EfqKWRKZUw-6nVNbiclsrc-SQQOKXsRpl3KV7bVjO-Q270r6f4ahlAS5elEvDbE80tgnYSstlLKKOM1ZsJSXMz6qZf9duYHp8YyjPDkbEkB8yV0-HPJuyGFmpE-szVxHovZbK12d9FFGvqTfEa_lNBXRe60W6kOgNeh9pQpSSOFbKOljp_56w8FwfcLwMBsAc-ZX71dQBBpVEHVrtESjeP
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=76fd440576&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1745957929927352272&th=183ae37c9e189fd0&view=att&disp=inline&ser=1&saddbat=ANGjdJ_tZPYaLMnbMG736cOGSIKTKQQhQB7C6pBqc4MddbxXvkcxoINP5xuzuWlm8CCBVD8IehizcMRJem5SxUTgHZWrflUSPpeG7mC-UbYfEVQ54_QbVDzB5D39khuf_45QheC6hBD4bDOH_jQ-c19yUMUcq3feOTqYv7K1hQkOtnVIPch47_o7Ug2X7xjAg22MbOqskPuH0rgyOiLJrbYEwbVL4Ho8QlzN7b6BDyaCYjATsWvOCZAwWiUg2vo9-INGK8Ibof_D8WkFuAtH6x_Ptzh3_lgdd5igx7ib2IFfkveiNEKyAhZUi7HRHlW33eK1ywr6tYkYkNd750MqTbi9Tv0BjuCtTe3yPzGYkcPCOUqzCfOeVhHFaqI6SymmYdzYNZ5WTiUFpguOi7Gy5NjrCxmiDv4kM9b44ebzR84qIolVF1lGDSxCGFH_gOpEE_hJJRgE_Xf_LC3s8BgtRu77UbX5AHG695ra1NieS9b3W3nY6m4822piQHiQv2kKjz-1JcW6zHIt_nYSa0XkTR594fFpbrWFFkUukz75mCQC9A_3B4IFIK9HPZiT3J_xdtlQPU9j5KMZx3DMO8qmxuc82F9QPdjV2EKT8YcEwZHHpM4HzTqj5Sa9CwnAB3FfOhGsDyt4hOznZiOumLQrCwrpP-z3pzelmgAXQNO2KG1P0-LrTUqdbMZmo-GaRgsQ10djxR8jJuIPPQrnW--R63tygZIOmWv0zjoEqgGjPETErk_pxggKFtuf4LAV01EfqKWRKZUw-6nVNbiclsrc-SQQOKXsRpl3KV7bVjO-Q270r6f4ahlAS5elEvDbE80tgnYSstlLKKOM1ZsJSXMz6qZf9duYHp8YyjPDkbEkB8yV0-HPJuyGFmpE-szVxHovZbK12d9FFGvqTfEa_lNBXRe60W6kOgNeh9pQpSSOFbKOljp_56w8FwfcLwMBsAc-ZX71dQBBpVEHVrtESjeP
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=76fd440576&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1745957929927352272&th=183ae37c9e189fd0&view=att&disp=inline&ser=1&saddbat=ANGjdJ_tZPYaLMnbMG736cOGSIKTKQQhQB7C6pBqc4MddbxXvkcxoINP5xuzuWlm8CCBVD8IehizcMRJem5SxUTgHZWrflUSPpeG7mC-UbYfEVQ54_QbVDzB5D39khuf_45QheC6hBD4bDOH_jQ-c19yUMUcq3feOTqYv7K1hQkOtnVIPch47_o7Ug2X7xjAg22MbOqskPuH0rgyOiLJrbYEwbVL4Ho8QlzN7b6BDyaCYjATsWvOCZAwWiUg2vo9-INGK8Ibof_D8WkFuAtH6x_Ptzh3_lgdd5igx7ib2IFfkveiNEKyAhZUi7HRHlW33eK1ywr6tYkYkNd750MqTbi9Tv0BjuCtTe3yPzGYkcPCOUqzCfOeVhHFaqI6SymmYdzYNZ5WTiUFpguOi7Gy5NjrCxmiDv4kM9b44ebzR84qIolVF1lGDSxCGFH_gOpEE_hJJRgE_Xf_LC3s8BgtRu77UbX5AHG695ra1NieS9b3W3nY6m4822piQHiQv2kKjz-1JcW6zHIt_nYSa0XkTR594fFpbrWFFkUukz75mCQC9A_3B4IFIK9HPZiT3J_xdtlQPU9j5KMZx3DMO8qmxuc82F9QPdjV2EKT8YcEwZHHpM4HzTqj5Sa9CwnAB3FfOhGsDyt4hOznZiOumLQrCwrpP-z3pzelmgAXQNO2KG1P0-LrTUqdbMZmo-GaRgsQ10djxR8jJuIPPQrnW--R63tygZIOmWv0zjoEqgGjPETErk_pxggKFtuf4LAV01EfqKWRKZUw-6nVNbiclsrc-SQQOKXsRpl3KV7bVjO-Q270r6f4ahlAS5elEvDbE80tgnYSstlLKKOM1ZsJSXMz6qZf9duYHp8YyjPDkbEkB8yV0-HPJuyGFmpE-szVxHovZbK12d9FFGvqTfEa_lNBXRe60W6kOgNeh9pQpSSOFbKOljp_56w8FwfcLwMBsAc-ZX71dQBBpVEHVrtESjeP
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Na Escola:  2º Ciclo - Execução 

VT 4 - Checagem da execução

Verificação do preenchimento dos sistemas (SIGAE/SIMADE/DED)

 

 

Ação

Cumprimento do P9 - Quadro Escola e Quadro de Horários -SYSADP 

A�vidades Prazo

Priorizar as ações previstas nos itens 2, 3 e 4 do Protocolo (Resolução SEE n° 4487/21):

 

Analisar e emi�r parecer que jus�fique o deferimento ou indeferimento das vagas cadastradas pelo Gestor Escolar no SYSADP. 

Acompanhar o Quadro de Escola - SYSADP e solicitar as regularizações necessárias conforme legislação vigente.

No Quadro de Horário do SYSADP, verificar o correto registro da atribuição de aulas de cada professor por turma e o turno e horário de
cumprimento da jornada de trabalho.

 

Apoiar a Direção da SRE nas ações de divulgação e orientação do processo de inscrição de candidatos para o Cadastro de Reserva para a
contratação e convocação temporária, nos termos do ar�go 36 da Resolução SEE Nº 4.773, de 04 de Outubro de 2022 e 17 da Resolução
SEE Nº 4.774, de 04 de Outubro de 2022.

Até
31/10/2022.

 

Ação

Cumprimento do P10 - Regularidade dos Registros Funcionais

A�vidades Prazo

Realização das a�vidades previstas no referido protocolo, itens 1 e 2  (Resolução SEE n° 4487/21).

 

Monitorar a apuração e registro de frequência dos servidores.

Monitorar a regularidade dos registros funcionais.

Realizar ações corre�vas, no�ficando a Direção, quando necessário.

 

 

 

Até
31/10/2022

 

Ação

Cumprimento do P14 - Rede Municipal e Privada

A�vidades Prazo

1 - Concluir junto às escolas privadas e municipais, o procedimento de análise e autorização da composição da carga horária mínima anual
obrigatória a par�r da realização de a�vidades pedagógicas não presenciais, referentes ao ano le�vo de 2021, a fim de que possam ser
autorizadas a compor carga horária de a�vidade escolar obrigatória, nos termos da Resolução CEE nº 479, de 1º de fevereiro de 2021 conforme
ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO ASIE nº 04, 11 de maio de 2021 e ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO ASIE Nº 15/2021 de 10 de dezembro de 2021.

Havendo pendências no procedimento de análise e autorização da composição da carga horária mínima anual obrigatória a par�r da realização
de a�vidades pedagógicas não presenciais, referentes ao ano le�vo de 2020, estas também deverão ser finalizadas.

 

Até
31/10/2022

2 - Realizar levantamento pormenorizado da situação funcional do corpo docente em exercício nas escolas do sistema de ensino, iden�ficar
situações de profissionais que lecionaram, em qualquer tempo, sem a habilitação e a autorização para lecionar e adotar as medidas necessárias
para regularização, quando for o caso (ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO DDGE/ASIE Nº 01/2022)

Até
21/10/2022.

Monitoramento e Avaliação do Projeto Trilhas de Futuro 

Realização da verificação in loco bimestral, nas ins�tuições credenciadas no Trilhas 1, quanto aos serviços prestados e avaliação da
conformidade nas ins�tuições do Projeto Trilhas de Futuro, nos termos do ar�go 7° da Resolução SEE nº 4.661, de 18 de novembro de
2021.

Para visita, u�lizar o roteiro previsto no Anexo I - INSTRUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO IN LOCO PELO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESCOLAR - Demais
visitas de Inspeção e realizar os devidos registros no TERMO DE VISITA E NOTIFICAÇÃO - Anexo II.

Até
31/10/2022

 

https://drive.google.com/file/d/1OYaaZWFG_CmNWcCUFmxnvwEmUYoWCqly/view
https://www2.educacao.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=29840-resolucao-see-n-4-773-de-04-de-outubro-de-2022?layout=print
https://www2.educacao.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&controller=document&id=29840-resolucao-see-n-4-773-de-04-de-outubro-de-2022?layout=print
https://drive.google.com/file/d/1OYaaZWFG_CmNWcCUFmxnvwEmUYoWCqly/view
https://drive.google.com/file/d/1AM7wQPmnIJVY_IrB9WmKVgHNNa8c-_vs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IpLNXjG29BAabmBCzYbTIlTOVRq0gcvw/view?usp=sharing
https://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/ORIENTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87O%20CONJUNTA%20DDGE%20ASIE%20N%C2%BA%2001%202022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eRSy0dOhDF-swHS7_HB2HHKe5fdxDtt5/view?usp=sharing
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Inspeção Especial

Ação  

A�vidades Prazo

1 - Apuração e resposta de manifestações (reclamações e denúncias) 

 

2 - Verificação in loco para fins de processos regulatórios da RESOLUÇÃO SEE no 486, de 21 de janeiro de 2022, conforme Orientação
ASIE/Autorização Escolar nº 1/2022, de 15 de junho de 2022 e Orientação ASIE/Autorização Escolar nº 02/2022, de 26 de julho de 2022

Adotar as medidas necessárias nos casos de ins�tuições de ensino que estavam cobertas pela Portaria CEE n° 06/2022 e que não
protocolaram na SRE o respec�vo processo até 31/07/2022 estando, portanto, em situação irregular de funcionamento.

verificação in loco e emissão de relatório circunstanciado e conclusivo para os processos de Credenciamento e Autorização de
funcionamento (Cursos Técnicos). Priorizar em função de cursos técnicos que pretendam par�cipar da próxima edição do Trilhas de Futuro.

Andamento na instrução de processos de ins�tuições educacionais que tenham sido credenciadas, autorizadas e/ou reconhecidas ad
aeternum, nos termos do art 177 da Resolução CEE nº 486/2022 de 21 de janeiro de 2022. Atentar-se à Portaria CEE nº 17/202217, DE 1°
DE AGOSTO DE 20221, que prorroga o prazo previsto no parágrafo 2º do ar�go 177 da Resolução CEE 486/2022 por 180 dias.

Observar o disposto na Orientação ASIE/Autorização Escolar nº 04/2022.

 

Quando
necessário,
conforme
Ordem de
Serviço
expedida pela
SRE.

 

Registros

Deverão ser man�dos os devidos registros de cumprimento da jornada de trabalho, conforme cada caso - o registro das a�vidades presenciais dos Inspetores
Escolares nas escolas deverá se efe�var mediante Relatório Técnico Circunstanciado e/ou Termo de Visita, nos termos § 2º do Ar�go 9º da Resolução SEE nº
3.428/2017 e do Ar�go 7º da Resolução SEE nº 4.487/2021, anexo IV da Resolução Seplag nº 10/2004 (Serviço Externo) e, no regime de teletrabalho, conforme
Resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 10.488/2022, de 6 de janeiro de 2022.

 

Atenciosamente,

 

Paulo Leandro de Carvalho

Assessor Central de Inspeção Escolar

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Leandro de Carvalho, Assessor, em 07/10/2022, às 17:17, 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 54411712 e o código CRC B04E7F08.

Referência: Processo nº 1260.01.0032822/2022-74 SEI nº 54411712

https://drive.google.com/file/d/1iDXeAM10JSo9OdqJvVlEA4C79vL3ZKIn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dh7m87xJOspios8S6_IftjUCZ0jZKGyu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eH3mRu8ORVK88xSBsBi97xoQKVeZBay1/view?usp=sharing
https://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/ORIENTA%C3%87%C3%83O%20DE%20SERVI%C3%87O%20ASIE%20AUTORIZA%C3%87%C3%83O%20ESCOLAR%20N%C2%B0%20%2004%202022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1shCXmpo_6yqPiEj92RIJtYuRXqQCkI2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lJsmEMSjLP1jHDIvttH1xSldh1gwGVZh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HsuE6Jg2A7zp2txsZ8yQwGz3f188p89r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UJE2RJUyYzbkM3QXwWZZTwWjHiQkOnpK/view?usp=sharing
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

