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:: DEZEMBRO 2007 ::

Boas festas e até 2008!
O ano de 2007 foi puxado, de muito trabalho e, felizmente,
de muitas realizações. Por isso, vamos fazer um descanso
coletivo de 23 de dezembro a 2 de janeiro. Nesse período
o escritório da Ação Educativa estará fechado.
Desejamos a todos boas festas e um ano novo cheio de
alegria, criatividade, força e sorte para realizar seus
projetos e sonhos.
Equipe da Ação Educativa

FIQUE LIGAD@!

Abaixo-assinado pede Liberdade de expressão
e já produz resultado. Engaje-se!
Em parceria com a ONG Artigo 19 e o Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial de SP, a Ação Educativa
organiza um abaixo-assinado pela imediata revogação
de artigo de Lei que impede a livre expressão dos
funcionários públicos.

Conferências Nacionais em 2008
O site da Ação Educativa agora tem páginas especais
para acompanhar os processos das conferências
nacionais de educação básica e de juventude, que
acontecerão no primeiro semestre de 2008.

Sábado-feira: dia de mobilização e ação global
do Fórum Social Mundial
No dia 26 de janeiro de 2008, diversas atividades
espalhadas pelo mundo mostrarão que o "outro mundo
possível" não é apenas uma promessa, mas uma
construção coletiva já em andamento. Em São Paulo,
será realizada a Sábado-Feira, que reunirá instituições
sociais e grupos culturais.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento da Educação
Leia no Boletim Ebulição o artigo de Maria Malta
Campos, que aponta o “contraste entre a aparente
simplicidade na lógica que fundamenta o plano e a
parafernália de decretos, portarias normativas, portarias
interministeriais e resoluções”.
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Avanços e limites da cobertura sobre faltas de
professores e Prova Brasil
Como acontece em todo final de ano, os jornais dedicam
muito de seu espaço sobre educação para os exames
vestibulares.

JUVENTUDE

Ação Educativa comporá o Conselho Nacional
de Juventude na gestão 2008-2009
A Ação Educativa foi reconduzida ao Conjuve. Confira a
lista das organizações da sociedade civil que comporão o
conselho. Nesta gestão, os conselheiros enfrentarão
novos desafios e a necessidade de fortalecer a
capacidade do conselho de acompanhar e avaliar as
políticas.

PESQUISA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS

Lançado o livro Igualdade das Relações ÉtnicoRaciais na Escola
O estudo acompanhou a implementação da lei 10.639
em quinze escolas de três capitais brasileiras: Belo
Horizonte, Salvador e São Paulo.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Boletim Informação em Rede traz análise
sobre Brasil Alfabetizado
Dados do IPEA apresentados ao Ministério da Educação
indicam que as turmas existem, mas possuem alto
índice de evasão e que a maioria dos inscritos já
dominam habilidades de leitura e escrita. Veja mais no
boletim.

AÇÃO NA ESCOLA

VI Congresso “A Pesquisa que Ensina” discute
o Nepso
O Grupo IBOPE e a UNESCO Brasil promoveram, entre
25 e 28 de novembro, o VI Congresso IBOPE UNESCO –
A pesquisa que ensina. Desde 2002, o Congresso traz
reflexões sobre as experiências do programa Nossa
Escola Pesquisa Sua Opinião – Nepso.

Bate-papo com Vera Masagão inaugura
comunidade virtual dos Indicadores de
Qualidade da Educação. Participe!
Hospedada no Portal EducaRede, comunidade é espaço
para troca de experiências entre os participantes.
Depois do lançamento, continua aberta à constribuições.

AÇÃO EM REDE
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Encontro discute agenda política para
educação em São Paulo
O primeiro Encontro Educação por uma Outra São Paulo
reuniu 800 pessoas que discutiram 14 grandes temas da
educação. Indicadores devem ser apresentados em
janeiro.

Campanha define incidência na Conferência
Nacional de Educação Básica
Entre os principais debates, surgiram críticas ao modelo
da Conferência, considerado restrito, tanto por abordar
apenas a educação básica, como por não prever etapas
municipais.

ENQUETE

Visitantes do site da Ação Educativa
enumeram fatores que impedem a aplicação
da Lei 10.639
Para 79,2% dos votantes na enquete, falta empenho de
instituições, material didático de qualidade e distribuição
para todas as escolas, além da formação adequada para
todos os profissionais da educação.

CENTRAL DE NOTÍCIAS

Prefeito acusado de assassinato de professor
em Alagoas é preso em São Paulo
O ex-prefeito de Satuba-AL, Adalberto de Moraes
Barros, foi preso em 11 de dezembro acusado de
encomendar a morte de Paulo Bandeira, professor da
rede municipal de ensino que denunciou caso de
corrupção envolvendo recursos destinados à educação
do município.

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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