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:: FEVEREIRO 2010 ::

FIQUE LIGAD@!

Prêmio Hiphop homenageia Preto Ghóez e
contempla 128 ganhadores

Ação Educativa é uma das parceiras da premiação que
distribuirá um total de R$ 1,7 milhão. Confira as
categorias.

Fundo Brasil de Direitos Humanos recebe
inscrições para projetos

Fundo vai apoiar ações com foco o combate à
discriminação e à violência institucional. Prazo para
envio de projetos vai até 23 de março.

SP: Começa participação da comunidade na
formulação do plano de educação

Começou neste mês nas escolas da capital paulista
(6.635 no total) o processo de mobilização para a
construção coletiva do Plano de Educação da Cidade de
São Paulo. O plano será uma lei que definirá as políticas
de educação da cidade para os próximos dez anos.

AÇÃO NA JUSTIÇA

Inscrições abertas para o curso cidadania e
direito à educação

O curso é aberto e gratuito. Até o dia 3 de março,
inscrições estão abertas para educadores, trabalhadores
da educação, estudantes, lideranças populares,
jornalistas e ativistas.

Ação Educativa realiza curso de capacitação
para conselheiros do Fundeb

Formação buscou olhar crítico em relação à estrutura do
financiamento da educação no Brasil e aprofundou as
possibilidades de atuação dos conselheiros no controle
social dos recursos da educação.

 

AÇÃO NA ESCOLA

Oficinas de formação do Nepso: educadores
interessados podem se inscrever
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Nos dias 13 e 20 de março, educadores vivenciarão a
metodologia da pesquisa de opinião. Inscrições estão
abertas até 10 de março.

 

CULTURA

Futebol de várzea é destaque da Agenda da
Periferia em fevereiro.

 

JUVENTUDE

Curso para educadores: "Os jovens e a escolha
profissional: uma abordagem sócio-histórica"

Inscrições estão abertas e vão até 24 de fevereiro, por
e-mail. Veja a programação e como participar.

Publicação traz estado da arte de pesquisas
sobre juventude. Baixe aqui.

Obra analisou teses e dissertações sobre juventude na
pós-graduação brasileira nas áreas de Educação,
Ciências Sociais e Serviço Social no período de 1999 a
2006.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Resolução sobre diretrizes para educação nas
prisões deve sair até o fim de março

Artigo: Folha de S. Paulo defende política do
governador Serra

Organizações pedem agilidade na reforma da
lei de direitos autorais

Conselho Nacional de Educação faz audiência
para discutir diretrizes da educação nas
prisões

Plano de direitos humanos prevê a criação de
um sistema de registro de violência escolar

Novo programa de direitos humanos traz
agendas ‘periféricas’ da educação

 

AÇÃO EM REDE

ABONG realiza assembléia e Seminário “ONGs
e Movimentos sociais, o desafio da
sustentabilidade”

Fórum Social Urbano acontece no Rio de
Janeiro, em Março

Conae e novo PNE são prioridades da educação
no ano eleitoral
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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 
assunto: "cancelamento".

www.acaoeducativa.org
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