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:: MAIO 2010 ::

FIQUE LIGAD@!

Inscreva-se: debate sobre o monitoramento
dos gastos com a Educação

Encontro também será transmitido ao vivo pela internet,
no dia 17 de junho.

Prêmio Cultura Hip Hop: inscrições abertas

Veja como participar e informe-se sobre as atividades
que ocorrerão no seu estado.

Está no ar o site “De Olho no Plano”

Espaço foi criado para apoiar o processo de mobilização
da sociedade civil na construção do Plano de Educação
da cidade de São Paulo.

JUVENTUDE

Estudantes de escolas públicas participam de
oficina de orientação profissional

“Tô no rumo: jovens e escolha profissional” é uma
iniciativa da Ação Educativa em parceria com escolas
públicas da Zona Leste de São Paulo.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Ação Educativa propõe no STF amicus curiae
que pede o fim da Lei da Mordaça

Leis que impedem manifestações públicas dos
professores no Estado e Município de São Paulo são
objeto da ADPF.

Curso Cidadania e Direito à Educação: Confira
vídeos das discussões sobre qualidade na
Educação

Encontro teve participação de Vera Masagão Ribeiro,
pesquisadora e integrante da coordenação da Ação
Educativa.

Curso Cidadania e Direito à Educação: Encontro
do dia 8 de maio discutiu fronteiras do direito
à educação
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A reunião teve a participação da presidente da Ação
Educativa, Maria Malta Campos.

 

DIVERSIDADE, RAÇA E PARTICIPAÇÃO

Encontro na UFSCAR define agenda de ação da
sociedade civil pela implementação da lei
10.639

A lei de 2003 torna obrigatório o ensino da história e da
cultura africanas.

Relatoria investiga casos de intolerância
religiosa no Rio de Janeiro

A Relatoria Nacional do Direito Humano à Educação deu
início à missão em escolas do Rio de Janeiro.

Plano de Educação da Cidade de SP: Encontro
Temático sobre financiamento

Plano de Educação da Cidade de SP: Encontro
Temático sobre Ensino Médio

Plano de Educação da Cidade de SP: Encontro
temático sobre avaliação

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Conae reforça financiamento da educação e
prevê criação de Lei de Responsabilidade
Educacional

Lei de Responsabilidade Educacional prevê
punição a maus gestores

Porcentagem de vinculação de receitas da
União, estados e municípios para educação
poderá aumentar

Conae propõe avaliação além da testagem de
aprendizagem e ranqueamento

Educação nas prisões é afirmada como dever
do Estado

Sistema de avaliação da educação deve ser
global

Conae propõe avançar lei do piso para 1.800
reais

Empresas investigadas por fraude em merenda
em São Paulo são contratadas em SC; jornais
ignoram fato

Mais de 30% dos municípios ainda não
aderiram ao programa nacional de livro
didático

MEC homologa diretrizes nacionais para a
educação nas prisões
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AÇÃO EM REDE

Discriminação na educação é destaque em
encontro internacional em São Paulo

Semana de Ação Mundial tem atividades em
pelo menos dez estados

Relator da ONU pelo Direito à Educação fala
sobre a discriminação nas escolas nos países
da América

Obra retrata a história de Jether Ramalho

Virada Cultural movimenta São Paulo

2ª Semana de Cultura Motoboy na Ação
Educativa

Debate sobre Educação Profissional acontece
no MAM

 

ACONTECEU NA AÇÃO

28/04: Custo Aluno-Qualidade Inicial:
financiando a educação pública 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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