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:: NOVEMBRO 2006 ::
 

Ação Educativa lança calendário 2007

Iniciativa de chamado público por fotografias busca
também montar um banco de imagens e divulgar dados
sobre juventude, direito à educação e direitos humanos

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

 

Em debate, a educação anti-racista

Debate realizado no dia 28 de novembro pautou a
implementação da Lei 10.639, aprovada em 2003, que
determina o ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana nas escolas. Três anos depois, como ela está
sendo aplicada no sistema educacional?

 

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Boletim fala sobre o direito à Educação de
pessoas com deficiência

O boletim OPA de novembro coloca em pauta a questão
constitucional do Direito à Educação. Nesta edição,
apresenta dados e leis sobre a inclusão das pessoas
portadoras de deficiência no cenário educacional
brasileiro.

 

JUVENTUDE

Mulheres jovens discutem a exploração e o
tráfico de seres humanos

Em evento realizado na Ação Educativa, o Fórum Cone
sul de Mulheres Jovens Políticas debateu o tráfico de
mulheres e o decreto que criou a Política Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

 

EJA

Encontro no México cria Grupo Latino-
Americano de Especialistas em Alfabetização e
Cultura Escrita

A Ação Educativa esteve, nos dias 16 e 17 de novembro
no México para a reunião do Centro de Cooperação
Regional para Educação de Adultos na América Latina e
Caribe (CREFAL), onde foi criado o Grupo Latino-
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Americano de Especialistas em Alfabetização e Cultura
Escrita, do qual a organização passa a fazer parte.

Secretaria Municipal de Educação de Jaú cria
comunidade virtual para EJA

A Secretaria Municipal de Educação de Jaú (SP) está
implantando um ambiente virtual para ser utilizado pelos
educadores que atuam na Educação de Jovens e Adultos
da rede de ensino, e também por gestores municipais.

 

NEGRO E EDUCAÇÃO

Concurso Negro e Educação entrevista Júlia
Rosemberg, organizadora do “Prêmio Educar
para a Igualdade Racial”

Confira a entrevista com Júlia Rosemberg, coordenadora
de Educação do CEERT e responsável pela organização
do Prêmio “Educar para a igualdade racial: experiências
de promoção da igualdade racial – étnica no ambiente
escolar.

 

CENTRAL DE NOTÍCIAS

Relatório faz balanço sobre direitos humanos
no Brasil em 2006

Mariângela Graciano e Sérgio Haddad escreveram o
capítulo que tratam do Direito à Educação no Brasil.
Antônio Eleilson Leite é autor do que fala dos avanços e
dilemas da política cultural do Governo Lula. Publicação
foi lançada na sede da Ação Educativa.

CENTRO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO CONTINUADA

Centro promove exposições

Estão em cartaz até o dia 22 de dezembro, na Ação
Educativa, as exposições “N’Gona” e “Consciência e
Paz”. Saiba mais sobre elas e confira também a
programação Quilombola do Centro de Juventude e
Educação Continuada.

Curso de Planejamento Estratégico de
Marketing Cultural e Social será realizado na
Ação Educativa

A Ação Educativa vai sediar o Curso de Planejamento
Estratégico de Marketing Cultural e Social promovido por
Rubem Salles, da Agência Arte Social. O evento
acontecerá do dia 15 de janeiro a 2 de fevereiro. Veja
aqui o folder de divulgação do evento.
Mais informações acesse www.artesocial.com.br

CENTRO DE MÍDIA JUVENIL

Centro de Mídia realiza duas oficinas de
formação

Com carga horária de 9 horas, Oficinas tematizam a
Elaboração de Projetos e Planejamento de Atividades
Educativas.

Faça parte da Ação Educativa.   
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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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