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:: MARÇO 2009 ::

EDITORIAL

A Ação Educativa, a EJA e a VI Confintea

No próximo mês de maio, em Belém do Pará, ocorrerá a
CONFINTEA VI – Conferência Internacional de Educação
de Adultos, promovida pela UNESCO com o apoio do
governo brasileiro. Desde o final da Segunda Guerra
Mundial, em média a cada 12 anos, ocorre uma reunião
desta natureza para refletir sobre a Educação de Adultos
no mundo. A Ação Educativa reforça, nesta ocasião, seu
papel de favorecer a construção de unidade de posições
e de forças entre entidades da sociedade civil em defesa
do direito humano à Educação de Jovens e Adultos.

FIQUE LIGAD@!

Está no ar o site do Fórum da Sociedade Civil
preparatório para a VI Confintea

Página do Fisc concentrará notícias sobre o processo de
construção e informações úteis para quem participará do
encontro.

AÇÃO EDUCATIVA 15 ANOS

Ação Educativa promove avaliação e debate
seus 15 anos de atuação

Pesquisadores, ativistas, professores, parceiros e
funcionários da Ação Educativa debateram por três dias
a trajetória de 15 anos da organização nas áreas de
Educação, Juventude e Cultura. Processo de avaliação
continua ao longo do ano.

 

AÇÃO NA JUSTIÇA

Câmara Federal designa relator para o acordo
entre o Brasil e a Santa Sé

Medida ameaça a laicidade do Estado e prevê o ensino
religioso confessional católico.

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO
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Contratação de publicações sem licitação é
prática recorrente do governo de SP

A inexigibilidade da licitação é justificada por
“inviabilidade de competição”. Alega-se que o material
adquirido possui especificidades e, por isso, não seria
possível realizar a concorrência. Apesar dos altos
valores, a prática é recorrente.

Cobertura da mídia revela novas formas de
privatização do ensino

O tema é bastante polêmico e há pesquisadores que
afirmam ser esta a maneira mais lucrativa de
privatização da educação: prestação de serviços ao
poder público, em substituição à constituição de escolas
privadas.

 

CULTURA

Cultura e Arte na Fundação Casa

Ação Educativa promove, por meio do Projeto Arte na
Casa, uma série de debates e apresentações de artistas,
como os integrantes do Racionais MCs. Jovens que
cumprem medidas sócio-educativas tiveram
oportunidade de expor suas obras.

Escritor Ferréz lança editora em parceria com a
Ação Educativa

Selo do Povo terá em breve uma coleção de livros de
bolso escritos por autores marginais e organizados por
Ferréz em parceria com a Ação Educativa.

Ação Educativa promove pelo sexto ano
consecutivo o Dia do Graffiti

Evento no dia 27 trouxe arte das ruas para as telas. O
artista plástico e grafiteiro Rui Amaral foi o
homenageado desta edição.

 

JUVENTUDE

Lançado "Letramentos no Ensino Médio".
Professores podem adquirir gratuitamente.

Lançamento ocorreu no dia 25 de março, na diretoria de
ensino Leste 1 da Secretaria Estadual de Educação de
São Paulo,  reunindo cerca de 50 professores e
coordenadores pedagógicos de escolas estaduais de
Ensino Médio.

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Matriculas na EJA têm queda no ensino
fundamental e crescem no ensino médio
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especialista em educação da Unesco, Thimoty Ireland,
fala sobre a organização da Confintea VI.

 

AÇÃO NA ESCOLA

NEPSO realiza oficina de formação com
professores

Nos dias 21 e 28 de março, educadores vivenciaram a
metodologia da pesquisa de opinião.

NEPSO estuda parceria com a cidade de Mauá
(SP)

Secretária de Educação de Mauá (SP) mostrou-se
interessada em dar apoio ao projeto NEPSO após reunião
no dia 5 de março com representantes da Ação
Educativa.

SP: Secretaria reage a críticas em relação aos
temporários

Em entrevista ao portal UOL, Marilse Araujo,
coordenadora do Nepso, afirmou que o temporário não é
professor, e virou "dador de aula". Secretaria reagiu em
nota.

 

AÇÃO EM REDE

Movimento Creche para Todos questiona
processo de recadastramento da demanda por
vagas em São Paulo

Posicionamento público questiona a eficácia do processo
de recadastramento conduzido nos últimos meses pela
administração municipal.

SP: Movimentos em defesa da educação
infantil passam a integrar fórum na Câmara

Reunião entre os quatro principais movimentos paulistas
em defesa da educação infantil propõe o aumento de
vagas com qualidade, se opões às PPP’s e articula
reuniões bimestrais na Câmara Municipal.

 

RELATORIA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO

Educação ainda é encarada pelo sistema
prisional como um privilégio aos presos

Dia 25, o Relator Especial da ONU sobre Educação,
Vernor Muñoz, acompanhou apresentação ao Congresso
do informe preliminar de missão às prisões do país
realizado pela Relatoria Nacional.

 

Faça parte da Ação Educativa.   

ASSOCIE-SE AGORA!   

http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1671&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1671&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1670&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1670&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1661&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1661&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1701&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1701&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1701&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1673&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1673&Itemid=2
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1684&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1684&Itemid=149
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=242


Boletim Em Ação

file:///D|/MeusDocumentos_Melissa/Em%20Ação/032009%2054.htm[4/7/2010 17:10:16]

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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