
Amigas e Amigos
Dirigentes Municipais

de Educação 
 

Quero agradecer a todos pelo 
apoio dado a nossa gestão, que 
foi tão importante durante o ano de 
2013. Foi esse apoio que possibilitou 
à Undime-SP se destacar nos prin-
cipais Fóruns de Debate referente à 
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Educação de nosso país.  

A nossa união é mais forte a 
cada novo encontro e assim, te-
mos força para continuar cumprin-
do o nosso papel como órgão de 
articulação, de coordenação e de 
representação junto às autoridades 
constituídas em todas as instâncias 
governamentais. 

Em 2014, muitas mudanças edu-
cacionais estão por vir e é por isso 
que a nossa união será mais im-
portante ainda, para darmos conti-
nuidade aos trabalhos de lutar pela 
melhoria da qualidade da Educação 
Brasileira. 

O Plano Nacional de Educação 
deve ser finalmente, ser promul-
gado e sancionado. As metas nele 
estabelecidas apontarão os no-
vos rumos do ensino brasileiro. 
Caberá à União, aos Estados e aos 
Municípios cumprirem essas metas 

para melhorar a qualidade da edu-
cação de nossos alunos.

Nós DMEs, que lidamos diaria-
mente com a população, sabemos 
bem as urgentes e importantes mu-
danças educacionais que a socie-
dade clama. 

Por isso, nossa união é priori-
dade em 2014. Sem isso, seremos 
vozes ao vento. Brisa que não sus-
tenta o fogo do saber. Juntos, tro-
cando experiências, continuaremos 
a construção de escolas cidadãs e 
democráticas em nossos municí-
pios, que respeitem a vida e valori-
zem as diversidades sociais.

Feliz 2014 
Beijos Iluminados 

Priscilla Maria Bonini Ribeiro 
Presidente da Undime-SP e da Região Sudeste
Conselheira Estadual de Educação
Dirigente Municipal de Educação de Guarujá

Feliz 2014

“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim,
vida no sentido mais autêntico da palavra”. 

(Anisio Spínola Teixiera (1900-1971)

EDUCADORES DO BRASIL

Na última reunião ordinária 
da Undime-SP, em dezembro, a 
Presidente Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, sugeriu a criação de uma 
Comissão da entidade para estu-
dar as questões jurídicas relativas 
à Jornada e Plano de Carreira do 
Magistério. A sugestão foi aceita 
pelos presentes e a partir de janeiro 
de 2014, a comissão dará início as 
suas atividades.

Inicialmente a comissão será 
formada por seis membros, que 
durante a reunião se manifestaram 
dispostos a participar. Cofira a rela-
ção dos membros da Comissão de 
Assuntos Jurídicos da Undime-SP:

Prof.ª Floripes Antiqueira da Silva
DME de Ilha Solteira

Prof. Ademar Zambrini
DME de Rancharia

Prof.ª Aparecida da Graça Carlos
DME de Carapicuíba

Prof. Fábio Oliveira Inácio
DME de Cubatão

Prof.ª Rosângela Ceron do Valle Polidoro
DME de Tabapuã

Prof. Nadir Assalin
DME de Capivari

UNDIME-SP CRIA COMISSÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO
No dia 20 de janeiro aconteceu 

em Ilhabela a reunião da Comissão 
de Plano de Carreira do Magistério 
e a reunião da Diretoria Executiva. 
O Dr. Fabiano Lopes, assessor 
jurídico da Undime-SP, compareceu 
para esclarecer as dúvidas da 
Comissão sobre o Plano de 
Carreiras. Os presentes também 
contaram com a apresentação da 
DME de Carapicuíba, Aparecida 
da Graça Carlos, que falou acerca 
das realizações e progressos 
conquistados em sua gestão. 

Durante a reunião foi criada a 
Comissão de Educação Especial, 
composta pela DME de Ilha Solteira, 
Florípes Antiqueira da Silva; DME 
de Barretos, Aparecido Donizete 
Alves Cipriano; e DME de Pereira 
Barreto, Marialba da Glória Garcia 
Carneiro.

Finalizando a reunião, a DME de 
Ilhabela, Lídia Sarmento, apresentou 
um vídeo como os atrativos naturais 
da cidade. A Secretária Lídia sentiu-
se muito honrada em receber os 
DMEs em  sua cidade: “agradeço à 

Undime-SP pela escolha para sediar 
esse encontro e espero que todos 
voltem a visitar nossa cidade e curtir 
nossas praias e hospitalidade”. 

A Presidente Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, agradeceu a acolhida, a 
organização e o carinho com que 
a Secretária Lídia recebeu a todos: 
“a Professora Lídia vem realizando 
um trabalho excelente em Ilhabela 
e também tem contribuído muito 
com a nossa instituição. Parabéns 
Lídia e muitíssimo obrigada por nos 
receber com tanto carinho”.

Secretária Lídia Sarmento
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Durante a reunião de en-
cerramento das atividades 
da Undime-SP em 2013, a 
Fundação Lemann esteve pre-
sente, representada por Mila 
Molina que é Coordenadora de 
Projetos da Área de Formação 
de Professores.

Criada em 2002 por Jorge 
Paulo Lemann, empresário, a 
Fundação Lemann é uma orga-
nização sem fins lucrativos que 
trabalha em prol da melhoria da 
educação pública no Brasil. O 

foco principal da fundação é ga-
rantir o aprendizado dos alunos, 
objetivando, em seus projetos, 
contribuir para que o país seja 
capaz de oferecer uma educa-
ção de alto nível para todos.

Mila aproveitou a ocasião para 
convidar os presentes a participa-
rem do 6º Seminário Líderes em 
Gestão Escolar (LGE) 2014, que 
será organizado pela Fundação 
Lemann, e acontecerá nos dias 
24, 25 e 26 de março. No mesmo 
período, ocorrerá o XXIV Fórum 

Estadual da Undime-SP. Vale 
lembrar que o seminário visa 
a colaborar para a melhoria da 
gestão escolar nos municípios, e 
por isso, a participação de todos 
é muito importante.

O evento será na cidade de 
Atibáia e as inscrições poderão 
ser feita pela internet no seguinte 
endereço:

http://www.fundacaolemann.org.br/
seminariolge/o-seminario/

FUNDAÇÃO LEMANN MARCOU PRESENÇA NA CONFRATERNIZAÇÃO

Encerrando as atividades da 
entidade, no dia 4 de dezembro, 
em nossa sede, a Undime-SP 
realizou a última reunião ordiná-
ria de 2013 e a confraternização 
de fim de ano, que contou com a 
participação dos representantes 
dos polos regionais paulista.

Na ocasião, os presentes pu-
deram contar com a palestra 
do engenheiro eletrônico Luis 
Antonio Namura Poblacion.

 Formado pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica, Luis 
Namura apresentou a empre-
sa Planeta Educação, parceira 
da Undime-SP, e também falou 
acerca da Educação 3.0.

Quanto à Planeta Educação, 
Namura esclareceu que as dire-
trizes da empresa estão focadas 
em oferecer soluções aos ges-
tores de educação, trabalhando 
com cinco grandes situações 

que irão impactar na aprendiza-
gem, e dentre elas destacou a 
Desintermediação.

Para Namura,desitermediação 
é o que se caracteriza como a re-
tirada do mediador para acesso 
direto do aluno ao conhecimento 
dentro da sala de aula. Ou seja, 
uma educação centrada no pró-
prio aluno e não no professor. 

Ressaltou ainda, que a es-
cola de hoje não é mais a tradi-
cional, visto que a tecnologia se 
faz presente dentro das salas de 
aula e, por isso, é preciso mudar 
a Metodologia, já que mudan-
ças significativas estão ocor-
rendo e há a necessidade das 
escolas acompanharem essas 
mudanças.

Namura entende que o am-
biente educacional deve ade-
quar-se às expectativas da socie-
dade do conhecimento e a escola 

deve utilizar todos os recursos 
disponíveis para desenvolver 
habilidades cognitivas e socioe-
mocionais dos alunos: “existe a 
necessidade de se desenvolver 
as habilidades socioemocionais, 
com técnicas didáticas estrutura-
das. Com um projeto pedagógi-
co bem estruturado, obtém-se a 
qualidade na educação”, ressal-
tou Namura.

Desta forma, os participantes 
puderam entender melhor as ten-
dências para educação no XXI, e 
como se adequar à estrutura da 
Educação 3.0.

“Sabe-se que a presença da 
tecnologia na sala de aula não 
significa, de fato, inovação. A 
eficácia na conquista das mu-
danças no cenário educacional 
requer a integração do ambien-
te de trabalho com foco nas in-
terações e no fazer coletivo”, 
declarou Namura, que é o atual 
Presidente do Grupo Vitae Brasil, 
do qual a Planeta Educação faz 
parte.

LUIZ NAMURA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA UNDIME-SP

Este informativo é uma realização da
UNDIME-SP em parceria com a
TM2 Comunicação e Eventos.

Diagramação e textos: 
Márcia De Rogatis 
Maura Pescador
Tiragem: 700 exemplares
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O ano de 2013 foi intenso. 
Nossa entidade esteve presente 
em diversos Fóruns, Congressos, 
Seminários e afins, participando ati-
vamente das principais discussões 
referentes à Melhoria da Educação 
Brasileira.

Foram cerca de 45 mil compa-
recimentos entre DMEs, equipes 
técnicas de Secretarias, Prefeitos e 
demais participantes em eventos. 

Conquistamos a representação 
da Região Sudeste, na Undime 
Nacional, garantindo assim a nossa 
participação no Conselho Nacional 
de Representantes, como 
Presidente da UNDIME-SP e como 
Presidente da UNDIME da Região 
Sudeste. Nossa atual Presidente, 
Priscilla Maria Bonini Ribeiro, foi no-
meada pelo Governado do Estado 
de São Paulo, Geraldo Alckmin, para 
participar do Conselho Estadual 
de Educação de São Paulo, o que 
aproxima ainda mais a nossa enti-
dade junto à esfera estadual.

A Undime-SP esteve presen-
te na audiência com Ministro da 
Educação, Aloísio Mercadante, no 
dia 19 de setembro de 2013, quan-
do se discutiu a proposta de alte-
ração da Lei do FUNDEB. Nossa 
entidade foi representada pela Profª 
Marilda Cortijo, DME de Itú.

Em outubro, no dia 22, a 
Undime-SP participou da Comitiva, 
representada por 60 membros do 
Executivo Paulista, que levou uma 
proposta  de aumento do repasse 
per capita do FUNDEB e outras 
demandas, que visam à melho-
ria da Educação. Essa comitiva 
foi formada por Prefeitos e DMEs, 
equipes técnicas das Secretarias 
de Educação, e foi encabeçada 
pela nossa Presidente Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro. Além disso, a 
Undime-SP conquistou o apoio e a 
participação, na comitiva, da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), re-
presentada pela Prefeita Municipal 

de Guarujá, Maria Antonieta de 
Brito, que também é educadora.

Parcerias da Undime-SP

Em abril, nossa entidade firmou 
parceria com o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, duran-
te encontro realizado no Tribunal, 
que contou com a presença do en-
tão Presidente, Dr. Antonio Roque 
Citadini. Estiveram presentes tam-
bém, o Secretário de Estado da 
Educação, Hermann Voorwald, nos-
sa Presidente, Priscilla Maria Bonini 
Ribeiro, que foi acompanhada pelo 
Secretário de Assuntos Jurídicos 
da UNDIME-SP, Luciano Correa. 
Nesse encontro discutimos acerca 
da obrigatoriedade de cumprimento 
da Lei 8666 e o aproveitamento da 
Ata de Registro de Preço Federal 
pelos Municípios. 

Nossa parceria com o Ministério 
da Educação e com a Secretaria 
de Estado da Educação, propor-
cionou o fortalecimento das Ações 
Educacionais. Tivemos a oportu-
nidade de encaminhar ao Ministro 
da Educação, a proposta elaborada 
pela UNDIME-SP, em conjunto com 
a SEE, referente à Ata de Registro 
de Preços, focando o princípio da 
Economicidade. 

Ampliação de Associados

Em 2013, reforçamos nossa pre-
sença nos municípios paulistas. 
Findamos o ano com 442 Municípios 
associados, o que equivale a 69% 
dos municípios de São Paulo. Mês 
a mês, trabalhamos para aumentar 
nossa representatividade e firmar o 
nosso compromisso em assesso-
rar os DMEs e suas equipes, para 
melhorar a Gestão da Educação 
Pública Municipal.

Desta forma, nas seis reuniões 
ordinárias que realizamos ao lon-

go de 2013, atingimos a média de 

72% de frequência e participação 
ativa dos membros da Diretoria 
Executiva e obtivemos a média de 
72,8% referente à frequência e parti-
cipação dos membros do Conselho 
de Representantes de Polos.

Encerrando o ano, em dezem-
bro, nossa Presidente, Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro, foi convi-
dada a participar do Programa JC 
Debate, da TV Cultura, de São 
Paulo. O programa contou tam-
bém com a participação de Maria 
Helena Guimarães de Castro, que 
é Diretora Executiva da Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados (SEADE). Sob a mediação 
da repórter Andresa Boni, discutiu-
se o panorama geral da Educação 
no Estado de São Paulo e a Lei de 
Responsabilidade Educacional. O 
convite e a participação de nossa 
Presidente é um forte indicador da 
importância de nossa entidade na 
educação do Estado de São Paulo.

Podemos dizer, que em 2013 
crescemos muito. Mas o principal 
é que crescemos juntos, cumprin-
do assim nosso papel como órgão 
de articulação, de coordenação e 
de representação dos DMEs pau-
listas, junto às autoridades cons-
tituídas em todas as instâncias 
governamentais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS UNDIME-SP 2013

Telefones:

(11) 3120-3374 
(11) 3257-2794 

(11) 94204-8787 (Vivo) 
(11) 97626-7065 (Claro) 
(11) 7715-6353 (Nextel) 

E-mail: undimesp@gmail.com 

Assessora Presidente: 
Ivelise Viudes

(13) 99770-8787 

Assessoria Jurídica: 
Dr. Fabiano Lopes
(13) 98170-6300

Assessoria Comunicação: 
Maura Pescador
(13) 98131-9510 

FALE COM A UNDIME-SP



Durante a reunião ordinária do dia 4 de dezembro de 
2013, os presentes deliberaram e determinaram os temas 
a serem desenvolvidos nas reuniões ordinárias, nas 
capacitações e, ainda, a elaboração de pesquisas a serem 
encaminhadas pela Undime-SP aos associados.

Temas para Reuniões Ordinárias

- Tribunal de Contas.
- Financiamento do Estado para construções de unidades 
escolares (SEE).
- Rediscutir as formas de manutenção e divisão de 
responsabilidades.
- Transporte e Merenda com a participação da SEE , e as 
questões referentes ao Centro Paula Souza (ETECs).
- Discutir, a partir de pesquisas, as formas de colaboração 
com diversos subtemas.
- Reunião de Polo com os Prefeitos (UNDIME nos Polos).

- Criação de uma Comissão UNDIME-SP para estudar as 
questões jurídicas relativas à Jornada. 
- Reunião com Ministério Público.
- Plano Nacional de Educação (Estadual e Municipal). 

Temas para Capacitação

- Conviva.
- Continuidade PRADIME.
- Plano de Carreira. 
- Gestão Escolar em todas as dimensões.
- Transporte Escolar: convênios e prestação de contas.
- Plano Nacional de Educação (Estadual e Municipal).

Levantamento de Dados para Pesquisa

- Quantidade de crianças atendidas de 0 a 3 e de 4 a 5 
anos.
- ¾ da Jornada.

UNDIME-SP EM 2014

Inscrições:  http://www.fundacaolemann.org.br/seminariolge/o-seminario/

CONFRATERNIZAÇÃO UNDIME -SP
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