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:: FEVEREIRO 2008 ::

FIQUE LIGAD@!

Lançamento do livro “Igualdade das Relações
Étnico-Raciais na Escola"

Dia 19 de março em Salvador. O livro é resultado da
Consulta sobre Igualdade Racial na Educação, pesquisa
realizada junto a quinze escolas dos municípios de São
Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

Entrevista - Maria Malta Campos fala sobre
desafios do novo conselho da Capes

Presidente da Ação Educativa integra Conselho Técnico-
Científico da Educação Básica onde participará da
elaboração de novas políticas para a formação de
professores da educação básica.

Metodologia do Nepso será usada no México

Em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, Ação
Educativa promoveu na cidade de Cocoyoc formação
com a participação de professores, diretores e
supervisores.

JUVENTUDE

Ação Educativa na vice-presidência do Conjuve

O Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) elegeu
Danilo Moreira presidente e Maria Virgínia Freitas,
coordenadora do programa Juventude da Ação
Educativa, vice-presidente.

Ação Educativa participa de encontro
“Juventude em Ação” em Portugal

Entre 21 e 23 de fevereiro, participantes discutirão os
avanços da democracia, a participação da juventude e a
cidadania política

Conferência Municipal de Juventude em São
Paulo tem diversidade de público

Representantes de diferentes grupos tiveram voz no
encontro juvenil, porém não houve tempo adequado
para a discussão dos temas e eleição de delegados.

 

AÇÃO NA ESCOLA

Crianças utilizam metodologia do Nepso para
pressionar prefeitura por melhorias no
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material escolar

Em Araucária, no Paraná, alunos da 3ª série do ensino
básico elaboram dossiê sobre qualidade do material
escolar. Resultado é entregue à Secretaria Municipal de
Educação.

Dimensão “Ensino e Aprendizagem da leitura e
da escrita” dos Indicadores ganha manual

Material - desenvolvido a pedido do MEC para que as
escolas saibam como operacionalizar e monitorar a
aplicação dos indicadores - será distribuído este ano a
todas as cerca de 43 mil escolas públicas com mais de
200 alunos no Brasil.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Mudanças na educação em SP precisam ser
melhor apuradas

Como já era prometido desde o final de 2007, o ano
letivo em São Paulo começa com muitas novidades na
rede estadual. Entretanto, os jornais ainda não deram
conta de acompanhar e noticiar suas propostas e
possíveis conseqüências.

Mais dois jornalistas relatam casos de
dificuldades para entrevistar professores

As ONGs Ação Educativa, Artigo XIX e a Apeoesp
continuam a receber depoimentos de professores e
jornalistas a respeito do cerceamento da liberdade de
expressão dos profissionais de educação no Estado de
São Paulo.

Lei que restringe liberdade de expressão de
servidores existe em todo o país

De acordo com um levantamento feito pelo Observatório
da Educação, da ONG Ação Educativa, praticamente
todos os estados brasileiros possuem, em seus
estatutos, um artigo que limita a liberdade de expressão
dos professores.

AÇÃO NA JUSTIÇA

 

Entidades discutem ação do MP para o
recenseamento da demanda de EJA em SP

Após dois anos de investigação, Ministério Público
ingressa com ação civil pública pedindo o
recenseamento da demanda por educação de jovens e
adultos na cidade.

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 

Unesco recomenda elaboração participativa de
informe

A elaboração dos documentos para a VI CONFINTEA
deve proporcionar um diálogo entre diversos atores. No
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Brasil, os Fóruns de Educação de Jovens e Adultos
conduzirão a participação da sociedade civil.

ESPAÇO DE CULTURA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

 

Ouça entrevista com o DJ Erry-g, destaque da
Agenda Cultural da Periferia de fevereiro “Dos
tambores aos toca-discos”

No mundo da cultura, o centro está em toda
parte

Leia coluna de Eleilson Leite, publicada na edição
brasileira do jornal Le Monde Diplomatique. O autor
trata da cultura de periferia como arte produzida nos
becos e vielas que, pela densidade, originalidade e
contundência, dá sinais de que um movimento está
surgindo a partir da periferia.

 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

 

Semana de Ação Mundial 2008 começa mais
cedo, com consulta eletrônica sobre Educação
de Qualidade

A primeira atividade da SAM 2008 será uma Consulta
Eletrônica sobre Educação de Qualidade, que estará
disponível no site do IPM (Instituto Paulo Montenegro)
entre a segunda semana de março e a segunda semana
de abril.

 

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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