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APÓS CORTES, GOVERNO CRIA 16 MIL VAGAS NO ENSINO MÉDIO INTEGRAL 

Programa será ampliado de 12 mil estudantes para 28 mil, com 4 mil vagas em cursos técnicos 
Após cortes feitos no ensino integral em Minas, em abril deste ano, o governo de Estado anunciou 
nesta quinta-feira (21) a expansão do benefício para 16 mil alunos do ensino médio no ano que 
vem. O programa, que atende atualmente 12 mil estudantes de 78 escolas, vai passar a abranger 
28 mil jovens de 281 unidades. A ampliação, no entanto, não contempla o ensino fundamental 
integral, que chegou a ser reduzido em cerca de 70% em abril deste ano. 

Em Minas, a rede estadual de ensino conta com 3.620 escolas e cerca de 2 milhões de alunos. 
Entre as novas vagas ofertadas, 4.000 serão de ensino integral profissionalizante. Hoje, sete 
escolas oferecem cursos técnicos aos alunos como atividade complementar. Em 2020, serão 43. 

A secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, explica que, nas unidades com o integral 
profissionalizante, o estudante concluirá o ensino médio com uma certificação técnica para o 
mercado de trabalho. Serão ofertados 18 cursos. “Nas escolas que não são técnicas, a formação 
(integral) é voltada ao aprofundamento dos conteúdos para o Enem e para que o aluno possa 
construir seu projeto de vida”, explicou Julia durante o seminário Construindo seu Futuro, 
realizado nesta quinta-feira no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 

Fundamental 

Questionada sobre o corte de vagas do ensino fundamental integral, a secretária disse que este é 
um assunto “extremamente superado”. “A gente já saneou a recuperação desse tempo integral do 
ensino fundamental. O que havia de diferente era uma metodologia apenas com atividades 
extracurriculares no contraturno. Agora, a gente traz uma matriz bastante robusta”, afirmou. 

Em abril, foi anunciado um corte de cerca de 80 mil vagas – de 111 mil para 30,6 mil. Mas ao longo 
do ano, segundo a Secretaria de Estado de Educação, foram ofertadas 64 mil vagas no ensino 
fundamental integral em 1.395 escolas – mais que o acordado com a Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). 

“Em entendimento com a Assembleia Legislativa no início do ano, o governo de Minas assumiu o 
compromisso de restabelecer gradualmente as vagas da educação integral do ensino fundamental. 
Além das vagas disponibilizadas neste ano, serão criadas, em 2020, mais vagas de ensino integral 
no ensino fundamental”, declarou o órgão. 

Sindicato questiona programa 
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A coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE-
MG), Denise Romano, disse que faltou diálogo do governo com a categoria. “Pairam dúvidas 
quanto ao programa. As escolas que vão fazer parte nem sequer foram comunicadas”, afirmou 
Denise. 

Para a sindicalista, é preciso analisar as peculiaridades de cada unidade para não haver risco de 
evasão escolar. “Muitos alunos já entraram no mercado de trabalho para complementar a renda 
familiar”, pontua. 

A Secretaria de Estado de Educação informou que o aluno terá a opção de mudar de escola caso 
não queira participar do ensino integral. (Clarisse Souza)  

Matrículas 

As inscrições para o ensino médio integral se iniciam na próxima semana, pela internet. 

Investimento 

O governo vai aplicar R$ 151 milhões na escola integral, sendo R$ 71,5 milhões em pessoal, R$ 16 
milhões em alimentação e R$ 64 milhões em obras e equipamentos. 

 

 


