
APRENDER SEMPRE É 
NECESSÁRIO 

 
Em muitos momentos de 

nosso dia a dia, encontramos 
obstáculos que precisam ser 
vencidos para que as metas 
educacionais sejam cumpridas. 
Precisamos estar atentos a 
todos os detalhes, pois são 
esses detalhes que irão fazer a 
diferença na tomada de decisão. 

Cada momento de decisão irá 
requerer informações precisas e 
atualizadas. Com essa intenção 
foram escolhidos os temas das 
capacitações que nossa entidade 
realizará nos polos. Temas estes 
selecionados na reunião que 
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tivemos em Atibaia, junto com os 
representantes de polo. As datas, 
os temas e os locais, estão no 
nosso site. E por falar em site, 
convido a todos a visitarem, pois 
estamos realizando uma série de 
modificações para torná-lo uma 
ferramenta de informação e de 
interatividade.

Nesse mês teremos a entrega 
do nosso Anuário, no qual iremos 
encontrar as principais ações 
de nossa entidade, realizadas 
no ano passado e no começo 
deste ano. Foram momentos 
importantes em que a nossa 
união se fez presente, atuando 
junto aos Governos Federal e 
Estadual, pleiteando revisões 
em convênios e legislações.

Além disso, nosso anuário traz 
matérias importantes que irão 
contribuir muito para a melhoria 
da gestão educacional, como 
os cuidados necessários para a 
elaboração do Plano Municipal 
de Educação, a importância dos 
Arranjos Municipais, o foco da 
Educação Infantil, a queda nas 

matrículas do EJA, e o uso da 
tecnologia na educação.

Também fazem parte desse 
anuário as experiências exitosas 
de oito municípios. Elas nos 
trazem um aprendizado com 
novas formas de tornar a 
educação mais atraente aos 
alunos, e algumas dicas de gestão 
administrativa e pedagógica. 
Histórias de projetos que fizeram 
a diferença e melhoraram a 
qualidade educacional e de 
gestão do município.

Desejo que todos aproveitem 
bem tanto o material do 
Anuário, como as capacitações 
e seminários que teremos no 
decorrer deste ano. Afinal, é 
sempre bom aprender, relembrar 
e nunca desanimar, pois se os 
obstáculos do dia a dia existem 
é porque temos condições de 
vencê-los. 

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

Estamos propondo para 2014 um tema instigante “Uma verdadeira imersão para a excelência 
em educação. Que rumo seguir?”, ou seja, vamos de cabeça em tudo o que de forma direta e 
indireta pode influenciar esse quadro, e por onde e como 
vamos trilhar esse caminho.

Assim, de forma ampla, abrangente e olhando para todos 
os lados, vamos colaborar com todos aqueles que venham se 
deliciar com a programação proposta na Educar/Educador 
2014 e que isso contribua para uma educação brasileira 
entre as melhores do mundo. Esse é nosso sonho. Esse é o 
nosso objetivo. Será o seu também?

“A Educação deveria ser integral, oferecer mais que a instrução,
pois cabe a ela integrar os indivíduos”.

Manuel Bergström Lourenço Filho (1897-1970)
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No mês de abril o MEC, por 
meio da Diretoria de Políticas de 
Educação Especial (DPEE/SECADI/

MEC), lançou o Projeto Inclusão 
na Educação Infantil: acesso, per-
manência e qualidade – Educação 
Infantil 100% Inclusiva, que tem por 
objetivo garantir o acesso e a per-
manência à educação infantil inclu-
siva a todas as crianças, na rede 
comum/regular de ensino, em todo 
o país.

O Projeto é realizado em parce-
ria com a Diretoria de Currículos 
e Educação Integral – DCEI/SEB/
MEC, a Coordenação Geral de 
Educação Infantil - COEDI/SEB, as 
Secretarias Municipais de Educação 
que aderirem ao Projeto e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação - UNDIME.

Para aderir ao Projeto os gesto-
res municipais necessitarão de ela-
borar e executar um Plano de Ação 
que garanta a educação infantil in-
clusiva, de acordo com o compro-
misso firmado no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento da Educação 
(PDE).

O MEC irá orientar às Secretarias 
de Educação Municipal no que se 
refere ao processo de organização 
da educação especial e das unida-
des de educação infantil na perspec-
tiva inclusiva, considerando a meta 
de inclusão plena, estabelecida pela 
Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência – CDPD- 
(ONU, 2006).

Além disso, o Projeto visa à 
concretização dos objetivos do 
Programa Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social – 
BPC na escola, que é acompanhar 
o acesso e a permanência na esco-
la de pessoas com deficiência, de 
0 a 18 anos, beneficiárias do BPC 
/ Lei Orgânica da Assistência Social 
– LOAS.

Após a adesão do município ao 
Projeto, serão realizadas, no âmbi-
to do respectivo sistema de ensino, 
ações para a identificação e a elimi-
nação de barreiras que impedem o 
pleno acesso de crianças com de-
ficiência, de 0 a 5 anos de idade, à 
educação infantil.

Às Secretarias de Educação que 
participarem do Projeto receberão 
do MEC o apoio pedagógico e um 
conjunto de brinquedos e mobiliários 
acessíveis. Os DMEs deverão indi-
car os representantes da educação 
infantil e da educação especial para 
participarem de encontros regionais 
e, posteriormente, assessorarem a 
rede municipal na organização dos 
serviços e recursos de acessibili-
dade necessários à construção de 
uma educação infantil inclusiva.

Para saber mais, entre em 

EDUCAÇÃO INFANTIL 100% INCLUSIVA (MEC)

Este informativo é uma realização da UNDIME-SP em parceria com a TM2 Comunicação e Eventos.
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Durante a segunda quinzena 
de abril aconteceu a capacitação 
para os novos tutores municipais 
de 2014, indicados pelos seus 
respectivos DMEs. 

Os participantes puderam 
conhecer um breve histórico do 
Programa Nacional de Tecnologia 
do MEC, as dimensões do ProInfo 
Integrado, contexto histórico do 
programa, a metodologia de implantação nas redes municipais, entre outros temas.

Além disso, os novos tutores receberam esclarecimentos sobre o Bolsa Auxílio MEC/FNDE, e 
capacitações, tais como:  Ambiente Colaborativo de Aprendizagem E-ProInfo e, Sistema de Informação 
ProInfo Integrado (SIPI).

PROINFO - CAPACITAÇÃO DOS NOVOS TUTORES MUNICIPAIS
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No dia 24 de abril, abrindo as 
capacitações da Undime-SP em 
2014, em parceria com a Futuro 
Eventos, aconteceu na cidade de 
Pereira Barreto, a capacitação Arti-
culação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil 
e a Construção do Projeto Político 
Pedagógico.

A palestrante convidada foi Re-

gina Shudo, que é pedagoga e 
pós–graduada em metodologia de 
ensino, pela Universidade Estadual 
de Maringá, e vem atuando há de 
29 anos na área educacional como 
professora, coordenadora e diretora 
de instituições de ensino e, também 
em universidades. Hoje, Regina tra-
balha com consultoria para redes 
de ensino, ministra palestras em 

congressos nacionais e internacio-
nais e produz livros na área de Edu-
cação Infantil e Alfabetização.

A Secretária de Educação de 
Pereira Barreto, Marialba da Gló-
ria Garcia Carneiro, foi anfitriã do 
evento que recebeu cerca de 144 
pessoas: “espero que todos tenham 
aproveitado bem essa capacitação 
ministrada pela Regina, que com 
certeza contribuiu muito para a 
melhoria da gestão administrativa 
dos secretários. Quero agradecer à 
Undime-SP por este evento para a 
nossa região, aliás, uma das muitas 
capacitações que serão realizadas 
nos polos, pela nossa entidade, du-
rante 2014”.

Estiveram presentes também no 
evento, o Prefeito de Pereira Barre-
to, Arnaldo Shigueyuki Enomoto, o 
DME de Valparaíso, Elivio Silva Pe-
reira, DME de Sud Mennucci, Luiz 
Miguel Martins Garcia, e represen-
tante da câmara técnica de educa-
ção da Associação dos Municípios 
do Extremo Noroeste de São Paulo 
(AMENSP), e Paulo Ferras, repre-
sentante da Futuro Eventos.

Municípios participantes: Andra-
dina, Castilho, Guaraçai, Guarara-
pes, Ilha Solteira, Itapura, Lavinia, 
Mirandopolis, Muritinga do Sul, 
Nova Independência, Pereira Barre-
to, Rubiaceia, Sud Mennucci,e Val-
paraiso.

POLO DE PEREIRA BARRETO RECEBE CAPACITAÇÃO

POLO UNDIME-SP/SANTOS

No dia 28 de abril, durante reunião no Polo Undime-SP/Santos, a 
Secretária de Educação de Itanhaém, Luci Cristina Charif, foi eleita 
suplente do Polo. A reunião aconteceu na cidade de Itanhaém e contou 
com a participação dos Dirigentes Municipais da Baixada Santista. 
Destaque para o vice-Presidente da Undime-SP, Fábio Oliveira Inácio, 
(DME de Cubatão) que também é o representante do Polo.

Presente também ao evento, a Presidente da Undime-SP, Priscilla 
Bonini Ribeiro, parabenizou o Polo pela escolha: “a Luci vem 
realizando um excelente trabalho na pasta de educação da cidade 
e tem contribuído muito para com a nossa entidade. A Baixada 
Santista precisa de pessoas assim, engajadas na luta pelas melhorias 
educacionais da região”.

APOIO INSTITUCIONAL



REUNIÃO ORDINÁRIA

Telefones:

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

(11) 94204-8787 (Vivo) 
(11) 97626-7065 (Claro) 

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

9h - Coffee Break

9h30 - Abertura
Presidente Priscilla Bonini
Parceiros: Futuro Eventos e 
Editora Segmento

10h - Palestra
Palestrante: Dalmir Sant’Anna 
(Futuro Eventos)
Tema: Como fortalecer a 
cooperação e o trabalho em 
equipe no Sistema Educacional

11h - Lançamento Anuário 
Editora Segmento (Coquetel)

12h30 às 17h30 -  Livre para 
visitação à Feira e participação 
nas palestras.

17h30 às 18h30 - Coquetel de 
Encerramento para os DMEs

De 27 a 30 de maio, acontecerá o 6º Fórum Nacional Extraordinário 
dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela Undime 
Nacional, com o tema “O Fortalecimento da Gestão das Políticas 
Educacionais para Garantir o Direito à Educação”. O evento será 
realizado em Florianópolis (SC) e a entidade estima a presença de 
mais de 1200 DMEs de todo o Brasil.

Serão quatro dias divididos entre palestras, oficinas e as visitas 
às salas de atendimento governamental. Durante as oficinas a 
entidade programou momentos nos quais os participantes poderão 
aprofundar debates referentes à gestão da educação municipal, tais 
como: administrativa, alimentação escolar, democrática, estrutura 
e documentação, orçamentária e financeira, pedagógica, pessoas, 
transporte escolar, além do Plano Municipal de Educação e o uso 
dos indicadores educacionais. 

O objetivo é trabalhar a partir do ambiente virtual Conviva 
Educação que já se organiza nessas áreas de gestão. Vale lembra 
aos participantes das atividades das oficinas de forma efetiva, que 
será necessário levar o próprio computador e verificar seu cadastro 
no Conviva antes do encontro.

Inscrição e programação: http://6forum.undime.org.br

Dia 04 – Capacitação
Gestão Escolar Focada no Setor 
Pedagógico > em Descalvado

Dia 05 – Seminário
São José do Rio Preto

Dia 06 – Capacitação
PME e Organização da Proposta 
do Município > em Votuporanga

Dia 09 – Seminário
São José dos Campos

CAPACITAÇÕES E SEMINÁRIOS – JUNHO 2014
Dia 10 – Capacitação
Finanças – Prestação de Contas 
> na sede da Undime.
 
Dia 16 – Capacitação
Gestão Escolar Focada no Setor 
Pedagógico > em Potim

Dia 25 – Capacitação
Gestão Escolar Focada no Setor 
Pedagógico > em Rio Claro

Dia 30 – Seminário 
Tupã
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