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Com um método educacional de simples operação, a Secretaria Municipal de Educação de 
Vespasiano, município da Grande Belo Horizonte, foi um dos três vencedores do Prêmio Mineiro de 
Qualidade.  
 
Belgo Mineira e Copasa, gigantescas empresas, foram os outros dois finalistas. O projeto 
educacional eliminou a evasão escolar e melhorou a avaliação do ensino municipal ao estabelecer 
metas aos alunos. A comunidade também participa. 
 
Método educacional ganha prêmio em Minas 
 
Secretaria de educação de Vespasiano se destaca ao lado da Belgo Mineira e Copasa, gigantescas 
empresas do estado. Concedido anualmente às organizações que mais se destacam na gestão de 
seus negócios, o Prêmio Mineiro de Qualidade deste ano teve entre seus três vencedores uma 
modesta repartição pública de uma pouco conhecida cidade da região metropolitana de Belo 
Horizonte, que foi a Secretaria Municipal de Educação Vespasiano. Os outros ganhadores, que 
também receberão troféus das mãos do governador Aécio Neves, numa solenidade no Palácio das 
Artes, na capital mineira, foram a siderúrgica Belgo Mineira e Copasa, gigantescas empresas de 
siderurgia e saneamento com atividades no estado.  
 
O prêmio é concedido pelo Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade (PMQP), organismo do 
governo de Minas e mantido por 14 grandes empresas, com o objetivo de incentivar as 
organizações públicas e privadas, na busca da excelência em seus programas de gestão. A relação 
dos vencedores foi anunciada ontem pelo presidente da entidade, o industrial Aguinaldo Diniz 
Filho, que é também presidente da empresa mais antiga de Minas, a fábrica de tecidos Cedro 
Cachoeira, fundada há 132 anos.  
 
Prata e bronze  
 
Além dos três, foram contemplados na categoria prata a Diretoria de Distribuição e 
Comercialização da Cemig, a Mecan Indústria de Locação de Equipamentos e a Samarco 
Mineração. Na categoria bronze foram selecionadas a AIX – Sistemas; Furnas Centrais Elétricas e 
a siderúrgica Gerdau-Açominas. A Siderúrgica Belgo Mineira recebeu, ainda, uma homenagem 
especial por ter ganho, também, o Prêmio Nacional de Qualidade.  
 
A Secretaria Municipal de Educação é modesta perante os concorrentes do certame, mas o seu 
modelo de gestão já está correndo o País. O programa foi adotado nos municípios de São José dos 
Campos e Cruzeiro, ambas no estado de São Paulo, além de cidades do Vale do Jequitinhonha, em 
Minas. Pode-se afirmar que o projeto começou a ganhar o mundo, quando secretária municipal, 
Norma Fonseca, recentemente, recebeu o reitor da Universidade de Córdoba, com o desejo de 
aplicá-lo na Argentina.  
 
Metodologia simples  
 
A repartição atende a 13 mil alunos e, segundo a sua titular, o programa começou a ser 
implantado logo depois que se cumpriu a meta de colocar todas as crianças no município nas 
salas de aula. Sua metodologia é muito simples e está baseada em algumas metas que deverão 
ser cumpridas por todos - alunos, professores e funcionários - no ritmo e velocidade de cada um.  
 
Nos primeiros dias de aulas, são estabelecidas as metas de aprendizado, como velocidade de 
leitura, capacidade de uso de novas tecnologias e até capacitação para resolução de problemas da 
vida. Cada aluno se compromete com a leitura de um livro por mês, escolhendo os que mais lhe 
agradam em uma lista extensa e a cada semana relata para os colegas o que foi lido.  



 
Fim das filas  
 
"O nosso objetivo não é o de estimular a competição desenfreada, mas o trabalho cooperativo, 
com cada um ajudando os colegas naquilo que eles não estão dando conta. A amizade e o 
companheirismo são fundamentais", explica.  
 
Na parte gerencial, propriamente, nenhum equipamento ou material é adquirido sem que se 
definam as metas que deverão ser alcançadas com os materiais. A partir daí, se procurou 
economizar em tudo, até no processo de matrículas, para reduzir o tempo de espera dos pais. Não 
há filas. A secretaria atende desde a creche, recebendo meninos antes de com-pletar o primeiro 
ano de idade, até adolescentes na oitava série.  
 
A superação das dificuldades, e a conseqüente melhora na aprendizagem, conta com o 
envolvimento e a participação decisiva da família no processo. Durante as reuniões com os pais, 
em vez da tradicional apresentação das notas, eles recebem uma lista com sugestões de 
atividades e ações para o desenvolvimento com os filhos.  
 
Interação dos pais  
 
"Os pais, por exemplo, quando saem com os filhos, são orientados a estimular a leitura de placas 
de trânsito e outdoors. Em pouco tempo, essa ação proporciona melhora considerável do aluno" 
salienta a secretária de educação.  
 
Apesar desse clima de camaradagem, o acompanhamento das atividades educacionais e 
administrativos é intenso e realizado com curta periodicidade. Exames realizados pelo Sistema 
Mineiro de Avaliação Escolar, ligado à Secretaria Estadual de Educação, revelaram que os alunos 
da rede municipal têm melhor desempenho que os da rede estadual, que desconhecem o método.  
 
Divulgar a qualidade  
 
A secretária Norma Fonseca reconhece que os resultados na sua pasta foram ampliados com a 
assinatura de convênio entre a prefeitura, a Fundação Belgo Mineira e a Fundação Pitágoras para 
a implantação do Programa de Educação de Qualidade no município, há três anos.  
 
O industrial Diniz Filho mostrou-se satisfeito com a escolha da secretaria de educação de 
Vespasiano, que foi avaliada por muitos dos 74 técnicos que compõe a equipe que examinam a 
gestão dos candidatos. Sua meta agora, é dar ampla divulgação às qualidades de todos os 
vencedores, pois, na sua maneira de avaliar "um exemplo vale mais que mil palavras".  
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