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:: MARÇO 2010 ::

FIQUE LIGAD@!

Ação Educativa promove Dia do Graffiti

Data será celebrada com exposição e intervenção de
rua, com grupos de toda São Paulo, entre eles, coletivos
de mulheres e de adolescentes da Fundação Casa.

V Seminário Estadual do Fórum Paulista de EJA
"10 anos na luta pelo direito à EJA"

Encontro será realizado nos dias 23 e 24 de abril, em
São Paulo

Ponto de Cultura Periferia no Centro é
inaugurado

Criação de centro cultural vai dinamizar atividades que a
Ação Educativa realiza desde 2000 em sua sede no
centro da cidade.

Prêmio hiphop mapeia movimento e distribui
R$ 1,7 milhões em prêmios

Iniciativa do Ministério da Cultura conta com a parceria
da Ação Educativa. Inscrições começam em abril e vão
até julho. Site traz informações.

AÇÃO NA ESCOLA

Indicadores da Qualidade na Educação: novos
rumos em 2010

Projeto trabalhará com 23 escolas e promoverá uma
pesquisa de balanço dos seus cinco anos de parceria
com o programa Ação na Escola, do Instituto Embraer.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Começa o curso Cidadania e Direito à Educação

Objetivo é formar promotores populares do direito à
educação. Atividades vão até julho. Blog traz memória e
materiais usados nos encontros.

Decreto que regulamenta Programa Nacional
do Livro Didático é publicado

Ação Educativa participou da consulta pública e algumas
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sugestões foram incorporadas ao texto final.

 

DIVERSIDADE, RAÇA E PARTICIPAÇÃO

Entrevista: Denise Carreira: “Desconstruindo
os argumentos contra as cotas”

A Relatora Nacional pelo Direito à Educação se posiciona
a favor da medida e comenta sua participação na
audiência pública que discutiu as cotas no STF, este
mês.

Encontro discute desafios para a
implementação da Lei 10.639

Organizações devem construir ação política articulada
pela implementação do Plano Nacional.

 

CULTURA

Histórias num campo de várzea

Assista ao vídeo que teve apoio da Ação Educativa e do
Programa VAI.

Teia Paulista reúne os pontos de cultura do
estado

O evento aconteceu em Guarulhos e teve participação da
Ação Educativa, Ponto de Cultura desde 2009.

Conferência marca luta pela cultura como
direito

Durante encontro, foi lançado o Prêmio Cultura Hip Hop.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Na volta às aulas, reportagens constatam
despreparo das redes de ensino

Direito à educação e direitos autorais

Reforma da lei de direitos autorais: educação
não é mercadoria nem crime, dizem
debatedores

 

AÇÃO EM REDE

Gratificação: GT Educação do Movimento Nossa
São Paulo envia proposta ao governo 

Ensino nas prisões pode virar responsabilidade de
secretarias estaduais de educação

Decisão do STF sobre cotas na UnB pode
influenciar prática da ação afirmativa em todo o
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país

CAQi será referência em Seminário Internacional
sobre Educação de Qualidade

 

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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