
Boletim Em Ação

file:///D|/MeusDocumentos_Melissa/Em%20Ação/092009%2060.htm[4/7/2010 17:26:52]

 
Caso não consiga visualizar o conteúdo acesse: http://www.acaoeducativa.org.br/emacao/092009.html

:: SETEMBRO 2009 ::

EDITORIAL

Em setembro, controle social e mobilização
marcaram nossa atuação

PDE e ensino médio em debate e o fim da lei da
mordaça em São Paulo foram alguns dos marcos do
mês. Exercemos nossa missão na produção de
informação, na pluralização e democratização do debate
educacional, na busca de intervenção nas políticas
públicas e, sobretudo, no exercício do controle social.

FIQUE LIGAD@!

Dia de Cadastro e Mobilização por uma
Educação Infantil de Qualidade em SP

Movimento Creche Para Todos realiza cadastro no dia 24
de outubro.

Coletiva de imprensa lança Fórum Social 10
Anos Grande Porto Alegre

Encontro será realizado de 25 a 29 de janeiro de 2010
em diversas cidades que compõem a Grande Porto
Alegre (RS). Em 2010, o FSM acontecerá de forma
descentralizada, com eventos e atividades ao longo de
todo o ano em diversas partes do mundo.

A falta do professor é tema de debate no dia
15 de outubro

Objetivo é discutir os motivos da falta docente e como o
sistema lida com ela.

Conjuve convoca assembléia de eleição de
representantes da sociedade civil

Inscrições de candidaturas podem ser feitas até 23 de
outubro.

JUVENTUDE

Seminário discute política nacional para o
ensino médio; participação e diversidade foram
destaques

Terminou nesta quinta-feira (24/9) o “Seminário
Nacional de Políticas para o Ensino Médio”, proposto e
organizado em articulação entre o Ministério da
Educação (MEC) e diversas entidades da sociedade civil
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para debater as políticas voltadas para essa etapa do
ensino.

Proposta que tramita na Câmara sobre a
obrigatoriedade do ensino até os 17 anos
divide opiniões

Leia abaixo trechos de entrevistas realizadas em roda de
conversa sobre o Ensino Médio.

Estados terão dois meses para apresentar
projetos do programa Ensino Médio inovador

Propostas devem ter análise da situação das escolas,
plano de trabalho, plano pedagógico e programa
orçamentário.

 

CULTURA

Ação Educativa renova convênio de arte e
cultura com a Fundação Casa

Convênio para realização de oficinas com jovens
cumprindo medida socioeducativa será estendido por
mais um ano e terá novas atividades.

Sarau da Cooperifa completa oito anos e
comemora na II Mostra Cultural

De 19 a 25 de outubro a cultura de periferia ocupa São
Paulo.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Oficina do Fórum Estadual de EJA discute
direito à educação

Reunião aponta que estratégias de exigibilidade devem
ser fortalecidas.

Reunião do Fórum de Educação Infantil na
Câmara decide pedir audiência com o prefeito
Kassab (SP)

Movimento Creche para Todos questiona termos da
portaria sobre lista de espera e vereadores se
comprometem a pressionar por plano de expansão de
vagas em SP.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Deputados aprovam revogação da Lei da
Mordaça em São Paulo

Foram revogados artigos do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado, que continha mecanismos legais que
impediam os servidores de manifestar livremente suas
opiniões.

No STF, Serra e Kassab justificam existência da
lei da mordaça
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Para o jurista Dalmo Dallari, argumentação é
inconsistente.

Leia opiniões sobre a obrigatoriedade do
ensino dos quatro aos 17 anos

Profissionais e intelectuais da área da educação falam
sobre obrigatoriedade.

Câmara aprova acordo com Vaticano e Lei
Geral das Religiões

Na última quarta-feira, 26 de agosto, a Câmara dos
Deputados aprovou em uma sessão tumultuada o
Acordo Brasil – Santa Sé.

Tratamento do ensino religioso pelo acordo
com Vaticano fere laicidade do Estado, afirma
deputada

Leia entrevista com a deputada federal Maria do Rosário
Nunes (PT), presidenta da Comissão de Educação e
Cultura (CEC) da Câmara.

"Ninguém questionou o mérito da emenda,
mas pelo clima ela não prosperaria", afirma
Dep. Chico Abreu

Leia Entrevista com o Deputado Federal Chico Abreu,
relator da Comissão de Educação e Cultura da Casa.

 

AÇÃO EM REDE

Relatores Nacionais de Direitos Humanos são
empossados

Seminário discute a relação de ONGs com o
setor privado

Nossa São Paulo lança 3ª edição da pesquisa
sobre mobilidade

Municípios terão que cumprir Lei do Piso para
aderir a convênio do PDE

Recursos do pré-sal à Educação devem ir para
o orçamento do MEC

Fim da DRU deve ser aprovada em até duas
semanas

 

Faça parte da Ação Educativa.   

ASSOCIE-SE AGORA!   

Este é o boletim emAção. Ele tem o objetivo de informar e
prestar contas aos sócios e parceiros sobre as atividades

realizadas pela Ação Educativa. 

Participe! Mande seu comentário, crítica ou sugestão para
emacao@acaoeducativa.org

Para cancelar, clique aqui e envie um e-mail especificando o 
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assunto: "cancelamento".

www.acaoeducativa.org
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