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:: JUNHO 2010 ::

FIQUE LIGAD@!

Ação Educativa realiza curso de férias sobre
mídia com jovens

Inscrições estão abertas. Encontro será realizado na sede
da Ação Educativa nos dias 20 e 22 de julho, é gratuito
e voltado para jovens que estejam cursando o Ensino
Médio.

Prêmio Cultura Hip Hop: inscrições abertas

Veja como participar e informe-se sobre as atividades
que ocorrerão no seu estado.

INSTITUCIONAL

Ação Educativa realiza sua assembléia geral

Nova diretoria assume mandato para os próximos três
anos e nova coordenação executiva é indicada.

 

JUVENTUDE

Estudantes de escolas públicas participam de
oficina de orientação profissional

“Tô no rumo: jovens e escolha profissional” é uma
iniciativa da Ação Educativa em parceria com escolas
públicas da Zona Leste de São Paulo.

 

AÇÃO NA ESCOLA

Nepso realiza Seminário de Qualificação dos
projetos de pesquisa educativa de opinião

Os encontros aconteceram nas cidades de Mauá e São
Paulo, com os objetivos de ampliar fontes e orientar
elaboração dos questionários de pesquisa.

AÇÃO NA JUSTIÇA
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Financiamento da Educação e Judiciário: STJ
reconhece que União descumpriu a Lei do
Fundef

Entidades da sociedade civil participaram do julgamento
apresentando memoriais contra o recurso da União.

 

CULTURA

Em Junho, Periferia fica com jeitão caipira

Confira o que foi destaque da Agenda da Periferia neste
mês.

 

DIVERSIDADE, RAÇA E PARTICIPAÇÃO

SP: Após Conferência, plano de educação segue
para a Câmara dos Vereadores 

A Conferência foi a terceira etapa do processo de
construção participativa do plano, que contou com 2 mil
atividades e envolveu 21 mil pessoas de todos os
segmentos da educação.

Acompanhe o processo de construção do Plano
de Educação da Cidade de São Paulo

Site “De olho no Plano” foi criado para apoiar o processo de
mobilização da sociedade civil.

 

 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO

PDE foi mais uma marca fantasia do que
articulador de políticas, diz pesquisador 

Ministro empossa novos membros do Conselho
Nacional de Educação

Debate sobre financiamento da educação terá
transmissão ao vivo; pesquisadores participam

Consulta pública sobre a reforma da lei de
direitos autorais será lançada na segunda-feira,
14

Reforma da lei de direitos autorais favorece o
direito à educação

CNE: quanto mais representativo da diversidade
da sociedade, mais será alvo do controle público,
diz

Escolas administram menos de 2% dos recursos
da educação, diz pesquisa

 

 

Faça parte da Ação Educativa.   

ASSOCIE-SE AGORA!   
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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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