Nota Tecnica n° 09

-

Cthnara de Educaca- o, Cultura Turismo

Ref. Programa de Recuperao das Escolas e Reintegra0o da Comunidade Escolar

Em dezembro de 2017, a Funda0o Renova protocolou junto ao CIF o documento
"Defini0o do Programa —Etapa 3", relacionado ao Programa de Recupera'o das
Escolas e Reintegra0o da Comuhidade Escolar, previsto na Subseao 111.1, que
compreende as clausulas 89 a 94 do TTAC. Trata-se de programa de. cunho reparat&io,
cujo oramento previsto e de R4 14 milhiSes.
A Crnara Tecnica de Educa'o, Cultura e Turismo, aps diScussiSes realizadas nos

meses de janeiro, fevereiro e mar7) de 2018, com a participa'ao de representantes das
secretarias municipais de Educa0o de Mariana e Barra Longa e ainda da Secretaria de
Estado da Educa0o de Minas Gerais, com base nas clausulas do TTAC, faz as
seguintes observa75es.
CLAUSULA 89: A FUNDAA0 devera providenciar a reconstrugao, '
observada a S1TUAAO ANTERIOR e confornne padrao e parametros
da politica pi:iblica, aquisigao de mobiliario , equipamentos e materiais
necessarios as escolas impactadas de Fundao ate candonga,
providenciando os meios para reintegragao de seus respectivos.alunos
e profissionais envolvidos as rotinas escolares.
PARAGRAFO UNICO. A aquisigao referida no caput devera estar
alinhada a politica publica e aos padres estabelecidos pelo Ministerio
da Educag*ao - MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educagao - FNDE.

No trecho delimitado pelo TTAC, foram identificadas quatro escolas totalmente
impactadas diretamente e uma parcialmente, pela lama proveniente da barragem de
Fundo:

Municipio
Mariana
Mariana
Barra Longa

Barra Longa

Barra Longa

Instituio
E.M.
Bento
Rodrigues
E.M. Paracatu,
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Capanema —
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E.M.
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Padre
E.E.
Jose Epifanio
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com perda total do acervo da biblioteca do laboratCrio de ciencias, da sala de informatica, do salo de
festas, da quadr'a de esportes, alem de material de suporte pedagbgico e instrumentos musicais.

As duas unidades da rede municipal de educacao de Mariana serao reconstruidas junto
ao futuro reassentamento definitivo dessas comunidades, bem como a Escola Municipal
Gustavo Capanema, em GeSteira, e fazem parte do Programa de Reassentamento.
A Escola Estadual Padre Josa Epifanio, de ensino fundamental e Madio, teve obras de
melhoria concluidas em 2017, conforme vistoria feita em 16 de marco de 2018, pela
, Superintendancia Regional de EnSino de Ponte Nova.
CLAUSULA 91: Enquanto neo estiverem disponibilizadas as estruturas
definitivas, devera a FUNDACAO providenciar a oferta de condiVies de
acessibilidade dos. alunos as escolas temporarias.

As estruturas temporarias foram definidas com participacao das secretarias municipais
de Educacao de Mariana e de Barra Longa. Desde o rompimento da barragem. de
Fundao, a Fundacao Renova fornece transporte escolar para os alunos, sendo que as
adequaa'aes necessarias ao longo desse periodo foram atendidas, segundo relato das
secretarias municipais de Educacao de Mariana. A avaliacao da qualidade deste
atendimento consta no documento anexado ao protocolo do Programa junto ao CIF.
Em junho de 2017, a Camara Tacnica fez vistoria na alocacao temporaria da Escola de
Bento Rodrigues, em Mariana, e na Escola Municipal Josa Vasconcelos, em Barra
Longa, tendo constatado na segunda unidade citada, a restricao do espaco para o
convivio das criancas e para participac'ao dos pais devido a ausancia de sala para
encontros e reunies dos mesmos. Em outubro de 2017, a escola infantil de Barra
Longa retomou para ao antigo pradio, totalmente reformado, onde funcionava antes do
rompimento da barragem de Fundao.
No dia 19 de marco, membros da CT visitaram a locacao temporaria da Escola Municipa!
de Paracatu, no bairro Morro de Santana, em Mariana. O imavel ja foi sede de escola
muriicipal e precisou de obras de adequa0o, dentre elas a suspensao do telhado para
melhorar a ventilacao interna. Algumas limitaceies foram observadas, como o reduzido
espaco fisico para convivio dos alunos e professores, e ausancia de laboratario de
informatica para os alunos, que existia na escola original na comunidade de Paracatu.
Foi relatado aos membros da CT, a ocorrancia de um furto na escola no ano passado,
que deixou a escola sem aparelho de televisao, que ata enta'o nao havia sido reposta
pela Fundacao Renova.
Apas uma solicitacao de pais de alunos, foi acertado que a escola municipal de Paracatu
sera transferida para novo endereco, na area central de Mariana, onde esta sendo
adaptado um pradio comercial, tambam visitado pelos membros da Camara Tacnica no
dia 19 de marco; com entrega prevista para julho de 2018.
CLAUSULA 90: Nos casos de reassentamento, as estruturas escolares
sereo construidas nas novas comunidades, observada a SITUACAO
ANTERIOR, seguindo normas e padres do PODER PUBLICO e
necessidade dimensionada nos planos de reassentamento.

Esta acao esta sendo desenvolvida.no ambito do Programa de Reassentamento.
CLAUSULA 92: Devereo ser previstas abl5es de cepacitaeo dos profissionais
de educaeo para atuabeo em situaOes de emergencias, bem como para a
presta0o dos servios decorrentes do EVENTO,. de Fundeo ate UHE
Risoleta Neves.

Essas adeies estao sendo desenvolvidas pelo projeto Escolas Seguras, no ambito do
Programa de Preparadao para Emergancias Ambientais

ClikUSULA 93: O PROGRAMA devera prever, ainda, acc5es de apoio

psicopedagCgico para alunos e profissionais das escolas impactadas durante
o periodo de 36 meses contados da assinatura deste Acordo.
PARAGRAFO UNICO: O prazo previsto no caput podera ser prorrogado,
caso esta necessidade seja fundamentadamente justificada 06 (seis) meses
antes de encerrado o prazo original.

Segundo informadd'es fornecidas pela Fundadao Renova e checadas junto
as secretarias municipais de Educadao, foi oferecido atendimento psiCossocial
emergencial, em novembro de 2015, a alunos e professores de Bento e Paracatu.
A continuidade desse atendimento esta computada no Programa de Protedao Social.
Em reladao ao apoio psicopedagdgico foi contratada empresa para acompanhamento
de alunos, em comum acordo com as escolas. Em discussao conceitual, no entanto,
argumenta-se que o termo psicopedagdgico esta relacionado a dificuldades de
aprendizagem. Ja o atendimento psicosocial, que estaria relaionado ao desastre, esta
sendo atendido no ambito do Programa de Protedao Social.
Em ajuste do escopo, a Fundadao Renova propde agregar ao apoio psicopedagdgico,
o apoio pedagdgico e, a pedido das secretarias de educadao estenda-los a todas as
escolas da rede municipal dos dois Municipios, perfazendo um total de 44 escolas, pois
"nao faz sentido oferecer apoio apenas as escolas impactadas, pois, tanto os
profissionais como os alunos fazem parte de um mesmo sistema integrado de
educado".
No entendimento desta Camara Tacnica, a inclusao do apoio pedagdgico para o
desenvolvimento dos Projetos Politicos Pedagdgicos das escolas e,beneficoe
pertinente, alam de contribuir para o redirecionamento do desenvolvimento econdmico
da regiao, com vistas a reduzir a dependancia com reladao a indstria mineraria,
conforme preconiza a clausula 129 do TTAC.
Dessa forma, recomendamos que alam das escolas municipais de Mariana e de Barra
Longa, a extensao da assistancia pedagdgica contemple tambam as 15 escolas
estaduais em funcionamento nos dois municipios, conforme lista anexa fornecida pela
Secretaria de Estado da Educadao de Minas Gerais, pois estas tambam "lidam com os
impactos sociais, econmicos e ambientais causados pelo rompimento da barragem".
Por outro lado, os alunos, que ja concluiram o ensino infantil ou fundamental nos anos
de 2016 e 2017 (bem como os que vierem a concluir em 2018), e que necessitem do
acompanhamento psicopedagdgico, devem continuar a receba-lo, por parte da
Fundadao Renova, ata a conclusao do ensino nnadjo. Relatdrios anuais com o registro
dessas situadd'es, mantidos os procedimentos legais e aticos que cercam o tema, devem
ser entregues a coordenadao pedagdgica das escolas para onde o concluinte do ensino
infantil e fundamental'se matricular.
Diante do exposto, a CT-ECLT, decide:

- Validar a inclusao do apoio pedagdgico e de psicologia educacional para profissionais
e escolas;

- Validar a extensao do apoio psicopedagbgico, pedagbgico e de psicologia educacional
para todas as escolas municipais de Mariana e Barra Longa;
- Solicitar os seguintes ajustes no escopo do Programa :
- Inclusao das escolas estaduais situadas nos dois municipios no projeto de apoio
pedagbgico;
- Inclusao de abao que garanta a continuidade do atendimento psicopedagbgico ate o
termino do ensino medio, para o aluno que tenha concluido o ensino infantil ou
fundamental, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, ou mesmo que tenha sido
transferido de escola nesse periodo;
- Garantia de extensao do apoio psicossocial tambem aos profissionais de Educabao.
- Para aperfeioar o processo de monitoramento do Programa decide:
A - Solicitar a Fundabao Renova informabes detalhadas sobre .as despesas
relacionadas ao Programa nos anos de 2016 e 2017, inclusive contratos com seus
respectivos valores e vigencia;
.B - Recomendar a Fundabao Renova que adote procedimentos para melhorar o'dialogo
entre os programas que tem interfaces com o Programa de Recuperabao de Escolas e
Reintegrabao Escolas, como nas areas de Protebao Social e Preparabao para
Emergencias Ambientais, para que as.secretarias municipais possam acompanhar as
demandas relacionadas a educabao.
C - Recomendar ao CIF e a Fundabao Renova, que promovam os ajustes nas clausulas
do TTAC relacionados a esse Programa, com a finalidade de formalizar as mudanbas
ora apresentadas, conforme permite a Clausula 204 do TTAC

Mariana, 20 de mar de 2019.
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