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:: MAIO 2007 ::
 

AÇÃO NA ESCOLA

 

Ação Educativa recebe Prêmio Philips de
Simplicidade

Projeto Indicadores de Qualidade é identificado como
uma iniciativa simples que  promove melhorias na
qualidade da educação.

Educadores do Sistema Prisional do Paraná
iniciam experiência com pesquisa

Representantes do programa Nossa Escola Pesquisa sua
Opinião realizam primeira oficina de formação com
professores do sistema prisional.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

OPA destaca questões legais na articulação de
políticas entre Municípios, Estados, Distrito
Federal e União

Boletim esclarece de que forma essas instâncias podem
se articular na promoção de políticas públicas.

 

JUVENTUDE

Centro de Mídia Juvenil oferece curso de
design gráfico

Oficina atende a necessidades identificadas por jovens
que freqüentam o Centro.

 

PESQUISA E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS

Movimento busca mais qualidade de vida para
São Paulo

Nossa São Paulo: Outra Cidade pretende articular ações
para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Ação Educativa oferece curso sobre diferenças
e desigualdades nas relações étnico-raciais em
Santo André

Projeto pretende identificar a posição dos negros e
negras na população e preparar gestores para a
implementação de políticas públicas que considerem
questões raciais e de gênero.
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Unesco confirma realização da VI Confitea no
Brasil em 2009

Proposta para sediar o evento foi apresentada em 2005
durante a Conferência Geral da Unesco.

 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

Semana pelo direito à educação mobiliza mais
de 62 mil pessoas em todo o Brasil

Atividades envolveram 18 estados e mais de 600 escolas
envolvidas na discussão sobre quanto é preciso investir
para garantir o direito humano à educação de qualidade
para todos.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Abertas as inscrições para seminário sobre o
PDE

Seminário visa difundir informações sobre o Plano a
pesquisadores, educadores, gestores públicos e
jornalistas.

ESPAÇO DE CULTURA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Rappers ganham sarau de poesia para
declamarem suas letras

Parte do Projeto Poesia das Ruas, o novo sarau pretende
valorizar a criação poética no rap.

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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