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:: NOVEMBRO 2008 ::

EDITORIAL

Mostra Cultural da Cooperifa: criatividade e
vibração

As regiões do Campo Limpo e do Jardim São Luiz
receberam um presente mais do que merecido para essa
região onde moram 450 mil pessoas que se espremem
em apenas 48 km2 de território. Juntos, esses dois
distritos formam uma região tão densamente povoada
que, se fosse uma cidade, estaria entre os 70 maiores
municípios do Brasil. Uma cidade sem teatro, cinema,
livrarias, galerias de arte e museus. Mas não uma cidade
sem cultura. A falta de equipamentos e políticas públicas
fez nascer uma arte nas ruas, escolas, igrejas, galpões e
nos botecos, como é o caso da Cooperifa. 

FIQUE LIGAD@!

Crise e modelo de desenvolvimento devem
marcar debates do Fórum Social Mundial 2009
em Belém

A Ação Educativa e parceiros promoverão atividades que
pretendem refletir sobre estes temas e sobre os desafios
para os campos da educação, da juventude e da cultura.

Ação Educativa apresenta pesquisa sobre
ensino religioso em ciclo de debates

“Democracia, Estado laico e Direitos Humanos”
acontecerá entre 2 e 4 de dezembro; veja a
programação.

2 de dezembro: Dia do Samba – Confira
programação da semana comemorativa (SP)

13 e 14 de dezembro: VII Feira Preta Cultural
– Interação, conscientização,
empreendedorismo (SP)

CULTURA

Debate sobre política cultural e organização
dos grupos artísticos abre Mostra da Cooperifa

A necessidade de organização foi o tom da mesa de
abertura da 1ª Mostra Cultural da Cooperifa com o
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debate “Cultura e Produção Cultural na Periferia”.

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

Lançada página do Observatório da Educação

Portal traz sugestões de pauta, boletins de
acompanhamento da mídia, entrevistas, artigos,
publicações, banco de fontes e seção multimídia.

AÇÃO NA ESCOLA

 

Onze escolas de Ribeirão Preto usarão
Indicadores da Qualidade

Ribeirão Preto é a mais nova cidade a utilizar a
metodologia. A expectativa é de que a avaliação
subsidie o planejamento das escolas já no ano que vem.

Escolas de São Vicente se mobilizam para
avaliação dos Indicadores

Professores, funcionários, pais e estudantes farão uma
discussão sobre os avanços e desafios para a melhoria
da qualidade de ensino nas escolas. Profissionais da
Ação Educativa irão assessorar todas as escolas durante
as avaliações.

VII Seminário Paulista do Nepso é realizado
em Mauá

No dia 1°, ocorreu o VII Seminário Paulista do Nepso,
que contou com a presença de 350 pessoas entre
estudantes, professores e coordenadores pedagógicos
de 19 escolas das cidades de São Paulo, Mauá, Biritiba-
Mirim e Pirapora do Bom Jesus. O encontro tem o
objetivo de reunir os projetos e compartilhar
experiências entre os envolvidos no programa.

 

 

RELATORIA NACIONAL PELO DIREITO HUMANO

 

Concluída missão em Pernambuco que chama
atenção para a situação das escolas Pankará

Etapa da missão foi dedicada à educação escolar
indígena, dando especial atenção à situação de duas
escolas do povo Pankará (Pernambuco).

Missão investigará a educação nas unidades
prisionais de São Paulo

Visitas a quatro prisões paulistas entre 2 e 5 de
dezembro integram missão nacional, que já passou por
PE e RS.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

 

SP: Sociedade civil questiona Orçamento para
Educação em Audiência na Câmara

Críticas se concentraram na falta de espaço para a
participação e na má distribuição dos recursos.
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Justiça obriga Prefeitura de SP a conceder
vagas em educação infantil a 943 crianças

A Justiça também determinou que o município publique
relatório atualizado sobre a demanda de vagas não
atendidas em sua rede pública de ensino. A Prefeitura
tem o prazo de 90 dias para cumprir a liminar, sob pena
de multa de R$ 2.000 por dia de descumprimento,
podendo ainda recorrer dessa decisão.

JUVENTUDE

 

São Paulo sem ProJovem?

Projovem Urbano previa a destinação de R$ 80 milhões
para a capital paulistana, mas Prefeitura não deve
assinar convênio. Tema foi debatido na Câmara
Municipal no dia 19.

 

 

AÇÃO EM REDE

 

Ceaal expressa preocupação com cenário
sócio-político na Nicarágua

Em boletim, Conselho percebe um crescimento do clima
de instabilidade e insegurança nacional num momento
delicado para os nicaraguenses, que são as eleições.
Além disso, vê uma ameaça às várias organizações não
governamentais nacionais e internacionais e associações
de mulheres no país.

 

 

AÇÃO LOCAL

 

Metodologia do Plano Municipal de Educação
estará definida até o fim do ano

Organizações envolvidas no processo de construção da
peça estão engajadas na divulgação e na mobilização de
toda a sociedade civil.

 

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

http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1559&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1559&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1528&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1520&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1520&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1556&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1556&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=242
mailto:emacao@acaoeducativa.org
mailto:emacao@acaoeducativa.org
mailto:emacao@acaoeducativa.org
mailto:emacao@acaoeducativa.org
mailto:emacao@acaoeducativa.org
http://www.acaoeducativa.org.br/


Boletim Em Ação

file:///D|/MeusDocumentos_Melissa/Em%20Ação/112008%2050.htm[30/6/2010 18:31:12]


	Local Disk
	Boletim Em Ação


