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:: JULHO 2008 ::

EDITORIAL

A Ação Educativa e o apoio ao movimento
cultural  de periferia

Este ano, a Semana de Cultura Hip Hop chega à sua
oitava edição. E, a cada uma, se consolida o apoio da
Ação Educativa ao movimento hip hop e ao movimento
cultural periférico a partir do Espaço de Cultura  e
Mobilização Social. Realizar o evento pela oitava vez já
nos permite dizer que estamos criando uma tradição. Na
última semana de julho o hip hop toma conta da Ação
Educativa.

O Espaço, formalmente constituído enquanto programa
na organização há dois anos, articula núcleos culturais:
Literatura Periférica, Hip Hop, Rodas de Samba de
Comunidade e  Grafite . Também mantém um Centro de
Mídia Juvenil, onde jovens que atuam em suas
comunidades têm acesso a equipamentos, acervos
multimídia e oportunidades de capacitação. Além disso,
edita a Agenda Cultural da Periferia, um guia com
eventos culturais nas áreas periféricas de toda Região
metropolitana de São Paulo.

Os principais objetivos deste espaço são fortalecer a
produção artística de grupos atuantes nas periferias
urbanas e democratizar o acesso aos circuitos de
produção e circulação cultural. Tudo isso, aliando a
cultura ao fomento da solidariedade e da cidadania.

A oitava edição da Semana de Cultura hip hop (que
começou dia 28 e se encerra dia 1 de agosto) marca o
debate sobre as relações entre a educação e o hip hop e
traz as controvérsias de um estilo musical que, cada vez
mais pop, busca manter o ímpeto da denúncia e
combina-lo com o “show business”, que passou a fazer
parte da cultura e a ditar tendências nesse meio. E pelo
menos outros dez eventos aconteceram em paralelo à
Semana pela Região Metropolitana de São Paulo
trazendo à cena estas e outras questões.

O fato é que a cultura hip hop ferve como nunca. E é
pertinente uma reflexão permanente sobre seus
princípios e sua essência. É com, esta reflexão que a
Ação Educativa tem contribuído de maneira permanente
e todos os anos, com as semanas dedicadas ao
movimento.

FIQUE LIGAD@!

Semana Hip hop discute as relações entre o
movimento e a educação

De 26 de julho a 1º de agosto, a Vila Buarque abrigará a
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8ª Semana de Cultura Hip Hop. O tema deste ano é “Hip
Hop: novos caminhos para educar". O evento buscará
refletir se o Hip hop deve ser um instrumento
educacional de crianças e jovens e como isso deve ser
feito.

Campanha pela liberdade de expressão dos
professores será lançada em setembro

Ainda hoje existem leis em pelo menos 18 Estados e
diversos municípios que restringem o direito de
expressão de funcionários públicos, incluindo os
professores.

Seminário discute Ensino Religioso e Direito à
Educação no Brasil

Encontro, que acontece dia 19 de agosto, tem como
referência uma pesquisa sobre o tema, feita pela Ação
Educativa em parceria com outras organizações.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Durban: em busca da educação igualitária e
inclusiva

Especialistas analisam os principais avanços a partir da
conferência de 2001 e apontam algumas questões a
serem tratadas no próximo encontro, em 2009.

AÇÃO NA ESCOLA

Jovens debatem e produzem comunicação

Estudantes produziram jornais, blogs e jornais-murais,
discutiram a concentração dos meios no Brasil e fizeram
plano de divulgação para suas pesquisas.

“Indicadores da Qualidade” avançam para a
Educação Infantil

Em fase inicial, o projeto visa ajudar a comunidade local
a avaliar e melhorar a qualidade da sua instituição,
neste caso, de educação infantil.

Nepso chega a Garanhuns com apoio da UFRPE

Garanhuns recebeu, em 31 de maio e 1° de junho, a
visita de Marilse Araújo, coordenadora do projeto, para a
realização da primeira oficina de formação inicial na
metodologia.

Equipe do Nepso realiza primeiro encontro do
projeto na Argentina em 2008

Trata-se do primeiro país latino-americano da
metodologia, que já está presente no Chile, Colômbia, e
México. A cada ano, novos estabelecimentos de ensino
aderem ao projeto.

PESQUISA E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS

 

Ação Educativa lança no Copene livro sobre
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relações étnico raciais na escola

Evento em Goiânia, durante o congresso, será o oitavo
da série de lançamentos do livro “Igualdade das
Relações Étnico Raciais na Escola”.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

 

Demanda popular por educação infantil

Vinte anos após a promulgação da Constituição
Brasileira, a qual incorporou as creches no conteúdo
jurídico do direito à educação, ainda nos encontramos
distantes de cumprir este dever.

 

JUVENTUDE

 

Jovens discutem religião, gênero e
sexualidade

Ação Educativa, Católicas pelo Direito de Decidir e
Jovens Feministas de São Paulo promovem oficinas
durante o mês de julho.

Seminário discute “A juventude, a política e o
futuro”, em Cabo Verde

À exceção dos brasileiros, presentes consideram
preocupante a baixa participação juvenil na política.

 

RELATORIA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

 

Relatório avalia educação no complexo do
Alemão (RJ)

Documento apresenta dados sobre a política educacional
e de segurança pública do Complexo além dos projetos
sociais desenvolvidos pelo governo federal, como o PAC
e o PRONASCI.

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 

Premiada, Coleção “Viver, Aprender” terá
publicação para o Ensino Médio

Realizar a inclusão social de milhões de jovens e adultos
que, por diversas razões, tiveram uma escolaridade
fragmentada e descontínua. Este é o maior objetivo da
obra didática “Viver, Aprender – Ensino Médio”. A
publicação é prevista para o final do ano.

 

 

AÇÃO EM REDE

 

Lançado o Pacto pela Juventude
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Conjuve lançou iniciativa, que busca apoiar resoluções
da conferência nacional realizada em abril. O objetivo é
envolver "manter acesa a discussão sobre as políticas
públicas de juventude, com foco nas prioridades
apontadas no encontro".

Movimento Nossa São Paulo entrega propostas
da sociedade civil a candidatos

Articulação, que reúne cerca de 500 organizações da
sociedade civil, encaminhou aos candidatos à prefeitura
de São Paulo um caderno com 1.500 propostas. Veja as
propostas dos candidatos para a educação.

“Um estímulo para continuar o trabalho do
ativismo”

Lourenço Campos e Nelson Paulo, intercambistas
angolanos, conversam sobre a sua passagem pelo
Brasil. A Ação Educativa recebeu-os nesses dois meses.

 

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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