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:: AGOSTO 2006 ::

 

IMAGENS DA EDUCAÇÃO E DA JUVENTUDE NO BRASIL

 

Mande suas fotos. Elas podem ser
selecionadas para um calendário e uma
exposição

A Ação Educativa está selecionando imagens que farão
parte de um calendário institucional impresso e de uma
exposição fotográfica coletiva. O calendário também
será utilizado para divulgar informações relativas à
situação da educação e da juventude no Brasil, dando
maior visibilidade às datas e eventos de mobilização e
luta pelos direitos educacionais e juvenis. A iniciativa
visa também lançar as bases para a criação de um
banco de imagens, de acesso público, na área da
educação e juventude no país. Clique aqui para
participar.

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Coleção Viver, Aprender ganha prêmio Jabuti
na categoria “Materiais Didáticos”

A Coleção Viver, Aprender, da Ação Educativa, está
entre os vencedores da edição 2006 do Prêmio Jabuti. O
volume “Alfabetização” ficou com o segundo lugar na
categoria “Didático e Paradidático do Ensino
Fundamental e Médio”. Os livros, de autoria de Cláudia
Lemos Vóvio e Maria Amábile Mansutti, foram
desenvolvidos para a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) pela Ação Educativa e lançados pela Global
Editora.

Educação não é suficiente para a superação
das desigualdades

Considerar a educação uma peça-chave para a
superação dos diversos tipos de desigualdades é quase
senso comum. O que muitas vezes não se diz é que a
educação, quando não está voltada para a superação
dessas situações, pode aprofundar, reforçar as
desigualdades existentes. Cobertura completa sobre o
tema foi apresentada na última edição do boletim
Informação em Rede.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Ação na Justiça convida para Audiência Pública
sobre Educação de Jovens e Adultos em SP

O programa Ação na Justiça, da Ação Educativa, convida
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a população de São Paulo para trazer sugestões,
opiniões e considerações sobre a política educacional de
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O Ministério Público
Estadual (MPE) realizará uma Audiência Pública para
debater o tema no dia 4 de setembro. A ausência de um
censo específico para a EJA e problemas enfrentados
pela rede, como o fechamento de salas, serão alguns
dos assuntos abordados.

Grupo de Estudos em Direito à Educação abre
espaço para estudantes de graduação

O Ação na Justiça acaba de lançar Grupo de Estudos
sobre Direito à Educação (GEDE), espaço de reflexão,
troca de experiências e aprofundamento do estudo sobre
a educação e sua perspectiva como direito humano. O
GEDE é voltado a estudantes da graduação e se reunirá
uma vez por semana, com até 20 jovens, para discutir o
direito à educação, seus instrumentos de efetivação e
exigibilidade. No foco das análises estará o  Plano
Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas e
objetivos.

JUVENTUDE

História da juventude vira curso de uma
semana para jovens da Amazônia

Reconhecer a história combativa dos jovens para que os
protagonistas de hoje se mobilizem foi o ponto de
partida do programa preparado pela Ação Educativa. O
conteúdo foi apresentado na cidade de Manaus, durante
uma semana de formação de jovens da região Norte,
organizada pela Pastoral da Juventude com apoio da
Universidade Federal do Amazonas.

Moradores de Pernambuco e Ceará mobilizam-
se para denunciar o tráfico de seres humanos

A mobilização, realizada pela ONG Diaconia, é resultado
da parceria com a “Operação Dia de Trabalho”,
campanha de estudantes da Noruega, da qual a Ação
Educativa faz parte. Jovens integrantes do projeto
“Vídeo: Cultura e Trabalho (VCT)” participaram do
evento e registraram o encontro para produzir um vídeo
a partir do que foi discutido.

Integrantes do VCT preparam vídeo sobre
comunidade quilombola do Vale do Ribeira

Duas jovens do projeto “Vídeo: Cultura e Trabalho”,
Priscila Cardoso e Flávia Santiago, 19, visitaram o
Quilombo Nhungüara, no Vale do Ribeira e produzirão
um documentário sobre os quilombolas para divulgar sua
história e luta contra a barragem.

Ação Educativa reúne jovens para debater o
processo eleitoral

A Ação Educativa convidou um grupo de jovens, entre
filiados a partidos políticos, membros de coletivos e
grupos juvenis da periferia, militantes de movimentos
sociais e jovens ligados à produção audiovisual, para
debater o que eles pensam do processo eleitoral, como
pretendem agirem relação ao voto e como encararam a
polêmica campanha “Ovos e tomates” da MTV.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Carta questiona reportagem do jornal Valor
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Econômico

A Reportagem “Empresários querem acelerar parcerias”,
publicada na edição de 8 de agosto do jornal Valor
Econômico, relata experiências de empresários que
adotam escolas públicas estaduais e debate proposta de
renúncia fiscal para incentivar o investimento privado em
escolas públicas. Sérgio Haddad, coordenador-geral da
Ação Educativa, contesta a abordagem em carta
publicada no jornal.

Observatório convida para debates sobre ciclos
de progressão continuada e educação inclusiva

A educação pública oferecida no Brasil pode ser
considerada inclusiva? Qual o lugar das pessoas com
deficiência nas escolas, o atendimento é satisfatório?
Que tipo de preparação devem ter os educadores para
recebê-las? O Observatório da Educação convida para
debate, no dia 5 de setembro, sobre as possibilidades de
efetivação deste direito. No dia 31 de agosto, ciclos e
progressão continuada estarão em questão.

 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

Votação do Fundeb ainda indefinida na Câmara

O Fundeb, que já foi aprovado no Senado e voltou à
Câmara, teve rápida aprovação na CCJ (Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), e agora aguarda
parecer de Comissão Especial. A instalação e a eleição
da presidência e vice-presidência da Comissão serão no
dia 4 de setembro. A expectativa é de que seja mantida
a composição da Comissão Especial que se formou na
primeira fase da tramitação na Câmara, o que facilitaria
a aprovação da matéria.

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE CONTINUADA

Aula-espetáculo de Maneiro-pau com Mestre
Bigode agita Centro de Juventude

O Centro de Juventude e Educação Continuada trouxe
uma roda de repente e dança diferente para a Ação
Educativa: o Maneiro-Pau, apresentado pelo consagrado
Mestre Bigode, 83, de Juazeiro do Norte. O Maneiro-Pau,
manifestação artística de matriz africana, típica da
Região do Cariri, é uma roda com repente e dança onde
cada brincante utiliza um pau que, tocado em outro
sincronizadamente, cria uma evolução de grande
impacto visual.

CENTRAL DE NOTÍCIAS

Conselho Nacional de Juventude questiona
campanha da MTV

Representantes da sociedade civil e especialistas do
Conjuv elaboraram uma nota à imprensa posicionando-
se criticamente à "Campanha - MTV: Ovos e Tomates",
que trata das eleições de 2006. A vinheta apresenta
problemas como corrupção, lavagem de dinheiro e
cinismo dos políticos brasileiros e sugere aos eleitores
que preparem o “saco”, os “ovos” e os “tomates”.
Confira a nota dos conselheiros “Juventude, Participação
e Eleições, muito mais a dizer”.
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Organizações, redes e movimentos sociais se
unem para repudiar ataques de Israel

Manifestações organizadas em todo o mundo
reivindicaram paz no Oriente Médio em 12 de agosto.
Organizações, redes, movimentos sociais e coalizões pela
paz e contra a guerra manifestaram repúdio aos ataques
de Israel contra o Líbano. Um apelo internacional feito
pela Rede Árabe de ONGs para o Desenvolvimento e a
Coalizão Israelense contra a Guerra pressionou pelo
cessar-fogo incondicional. Veja o manifesto.

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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