
     

 

NEPEI/ FAE/UFMG -  Sala 1604. End. Av. Antônio Carlos, 6627  –  Pampulha - Belo Horizonte - MG  -  Cep: 31.270-901 Fone: (31) 

3409-6222 – home page: www.fae.ufmg.br/nepei    

 

Belo Horizonte, novembro de 2012.  

 

 

CARTA AOS INTEGRANTES, PARCEIROS E APOIADORES DO FMEI 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2012 

 

Chegamos ao final de 2012. Momento de realizarmos um balanço do trabalho desenvolvido pelo Fórum Mineiro 

de Educação Infantil – FMEI na defesa dos direitos das crianças.  Consideramos fundamental retomarmos nossa 

história e falar das ações, campanhas e mobilizações desenvolvidas em 2012, como forma de publicizarmos 

nossa pauta de luta pela Educação Infantil em Minas Gerais. 

 

A instalação do Fórum Mineiro de Educação Infantil se deu em 1998, mobilizado por setores da sociedade civil, 

organismos governamentais e não-governamentais, conselhos e outros agentes sociais que reconheceram, 

nessa institucionalidade, o espaço de mobilização, de informação e de reivindicação em que pudessem 

protagonizar a promoção da política e do atendimento à infância na primeira etapa da educação básica, nos 

municípios mineiros.   

  

Tendo esse contexto histórico como pano de fundo, vimos desenvolvendo várias ações ao longo dos anos.  O 

FMEI é coordenado por uma Comissão Articuladora que, a partir das deliberações construídas nos encontros 

ampliados anuais, organizou as ações em torno de três eixos: 1. formação dos integrantes e apoiadores do FMEI; 

2. Pesquisa e tratamento de informações e 3. mobilização.   

 

O primeiro eixo é concretizado por meio das reuniões mensais da Comissão Articuladora, composta por 

representantes dos fóruns regionais de Minas Gerais que têm, além do caráter deliberativo e organizacional, a 

função de problematizar e discutir temas relacionados à prática educativa e às políticas públicas.  Ao longo de 

2012, foram realizadas reuniões regulares dessa Comissão.  Outra ação desenvolvida nesse eixo, foi a realização 

de uma reunião ampliada para articulação dos fóruns regionais que ocorreu em 10 de maio, com a participação 

de 25 cidades do Estado.  Nessa reunião, discutimos a estrutura do FMEI, os desafios da Educação Infantil em 

Minas Gerais, o fortalecimento dos fóruns regionais e o incentivo à participação no encontro ampliado anual. 

Nosso desafio é retomarmos esse processo e ampliarmos o debate para todas as regiões de Minas Gerais. 

 

O segundo eixo se propõe a tratar e a disponibilizar informações e indicadores de acompanhamento das metas, 

articuladas aos planos estaduais e municipais. Essa é uma condição importante para que as políticas levem em 

conta tendências da oferta e peculiaridades das demandas, evitando retrocessos e desperdícios de recursos 

humanos e materiais.  Apresentamos em 2012, projeto  para financiar pesquisas nessa área para a FAPEMIG.   

Não conseguimos ainda recursos para viabilizar tal ação. Também somos parceiros articulados à rede Interfóruns 

de Direitos da Criança e do Adolescente, que incide e monitora o orçamento público estadual no âmbito das 

ações dirigidas a tal segmento da sociedade. Nosso protagonismo está voltado à planificação pública nos 

municípios da obrigatoriedade da pré-escola e da necessária expansão da oferta de vagas em creches. 

 

Com relação ao eixo da mobilização, o principal objetivo é o de implementar novos fóruns regionais e revitalizar 

aqueles que estão inativos visando a discussão e execução de ações qualitativas no âmbito da educação infantil. 

Para tanto,  desenvolvemos as seguintes ações:  
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1. Realização do III Encontro Ampliado do FMEI e do V Encontro Regional Sudeste do MIEIB,  nos dias 14 e 

15 de junho.  O tema do encontro foi “O Direito à educação na primeira infância e o desafio da 

qualidade: políticas públicas, movimentos sociais e práticas pedagógicas”.  

2. Publicação do relatório do III Encontro Ampliado do FMEI. O relatório, em versão digital, será 

disponibilizado, brevemente,  na página do MIEIB 

www.mieib.org.br/pagina.php?menu=blogs&codigo=19 e do NEPEI  www.fae.ufmg.br/nepei/; 

3. Publicação do Boletim EI! retomando o processo de divulgação das produções do FMEI, com lançamento 

previsto para o dia 5 de dezembro na UFMG; 

4. Articulação da Campanha 5 ANOS É NA EDUCAÇÃO INFANTIL. O FMEI organizou uma ampla mobilização 

envolvendo representantes da sociedade civil, famílias, professores e gestores públicos e conseguiu 

reverter a situação.  Organizamos reuniões, escrevemos uma carta aberta à comunidade, esclarecendo 

nossa posição, criamos um abaixo-assinado e produzimos materiais sobre a campanha. No entanto, 

entendemos que esse é apenas o início da discussão. Em 2013 manteremos a campanha.  

 

 As ações desenvolvidas nos três eixos de ação do FMEI são importantes para articular as discussões e para 

subsidiar as tomadas de decisão no processo de mobilização em defesa da Educação Infantil em  Minas Gerais.  

Para 2013,  elencamos quatro temas prioritários para organização do FMEI: 

• continuidade da campanha 5 ANOS É NA EDUCAÇÃO INFANTIL – nessa temática pretendemos discutir a 

questão  da avaliação na EI, considerando os “vestibulinhos” e  a transição para o ensino fundamental; 

• a carreira e a valorização do profissional da EI- nessa temática trataremos das condições de trabalho, da 

formação inicial e continuada, entre outros; 

• o atendimento à criança de 0 a 3 anos – nessa temática pretendemos abordar a questão do currículo, da 

indissociabilidade entre cuidar e educar e da pedagogia da infância; 

•  a competência do município na execução de políticas de  acesso à Educação Infantil -  discutiremos  a 

obrigatoriedade, o regime de colaboração, as formas de organização para o atendimento (regime de 

funcionamento integral e parcial ). 

 

Com o objetivo de mantermos nosso nível de mobilização e estruturarmos nossas ações para 2013, 

considerando as temáticas acima, realizaremos em 28 de fevereiro de 2013, às 14 horas, na sala da 

Congregação da Faculdade de Educação/UFMG, em Belo Horizonte, a segunda reunião ampliada do FMEI. 

Convidamos todos os interessados nessa luta a participarem dessa reunião.   

 

Gostaríamos de agradecer a todas e todos que se empenham na luta pela Educação Infantil. Desejamos um 2013 

pleno de conquistas e de realizações em prol das crianças. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Comissão Articuladora do Fórum Mineiro de Educação Infantil 

 


