
infantil, o ordenamento de ações para 
melhoria da qualidade de ensino etc., 
cabendo a nós a missão de incentivar 
ao comprometimento de todos, todos 
mesmo, que estão ligados à educação 
em cada município de nosso país.

A falta de comprometimento com a 
educação é muito mais grave do que 
a falta de recursos para geri-la. É um 
gerador de obstáculos, de resistência às 
mudanças necessárias e de retrocesso 
educacional; o comprometimento 
em prol da educação é a ferramenta 
fundamental para que a qualidade do 
ensino possa ser efetivada de modo 
eficaz.

Nesse processo é muito importante 
contarmos com o apoio de todos. 
Tenho colocado por várias vezes que 
é preciso a união de forças entre os 
entes federados – União, Estados 
e Municípios – com a participação 
do Tribunal de Contas, do judiciário 
e da sociedade, mantendo vivo o 
diálogo, no qual, juntos debateremos e 
realizaremos as alterações necessárias 
ao bom andamento da educação 
brasileira.

O novo Ministro da Educação, Cid 
Gomes, já declarou a importância 
da participação direta dos estados e 
municípios. Um sinal de esperança 
e de manutenção do diálogo com 
todos os setores interessados, direta 
ou indiretamente, com os problemas 
educacionais brasileiros. A preocupação 
do Ministro Gomes em defender maior 
integração entre estados e municípios, 
sinaliza que os estados precisam 
assumir a responsabilidade em conjunto 
com os municípios, dando-lhes o apoio 
desde a base, para a construção de um 
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COMPROMETIMENTO E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

“Sofremos, neste momento, uma inferioridade, é verdade, relativamente aos outros povos cultos. É a 
ignorância, é a falta de preparo e de educação para o progresso – eis a inferioridade efetiva; mas ela é curável, 
facilmente curável. O remédio está indicado: a necessidade imprescindível de atender-se à instrução popular”.

Manoel Bomfim (1868-1932)

EDUCADORES DO BRASIL

Priscilla Maria Bonini Ribeiro
Secretária Municipal de Educação de Guarujá
Conselheira Estadual de Educação de São Paulo
Presidente da Undime-SP e Undime Sudeste

“ A melhoria 
na educação de 

uma nação reflete 
diretamente nos 

resultados das questões 
sociais”.

Em meio a tantas mudanças que 
estão ocorrendo na educação brasileira 
e em outras tantas que já sinalizam no 
horizonte educacional, estamos nós, 
Dirigentes Municipais de Educação 
no centro das atenções dos governos, 
dos profissionais de educação, enfim 
da sociedade, com metas a cumprir, 
regulamentação a atender e um imenso 
déficit de recursos humano e financeiro 
para administrarmos.

Quando nos tornamos o centro 
das atenções de forma tão evidente e 
vigorosa, precisamos entender que nem 
tudo depende apenas e exclusivamente 
de nós e, portanto, há necessidade 
de nos aproximarmos mais e mais, 
para que o debate de nosso cotidiano 
seja uma troca de experiência que 
irá resultar em auxilio a tantos outros 
colegas dirigentes.

Temos pela frente um árduo 
trabalho a realizar ao concentrarmos 
os nossos esforços para resolvermos 
problemas graves e urgentes, tais 
como, a diminuição dos repasses do 
FUNDEB, os constantes afastamentos 
de docentes das salas de aulas, a 
ampliação de vagas para a educação 

pacto de integração nacional. 
A Presidente Dilma, por sua vez, em 

seu discurso de posse para o segundo 
mandato, declarou que o lema desta 
nova etapa de governo será “Brasil, 
pátria educadora”. 

Um lema que convoca a todos ao 
comprometimento para melhorar o 
desempenho educacional do país que, 
de acordo com os indicadores nacionais 
e internacionais, está muito aquém do 
que poderia estar. 

Alinhados aos mesmos propósitos 
e guiados pelo PNE, preocupa-nos, 
entretanto, as dificuldades que cada 
município terá para atingir metas, 
cumprir estratégias, ampliar a oferta 
de vagas e melhorar a infraestrutura, 
sem recursos humanos e financeiros 
suficientes para tanto. 

Os investimentos na educação 
brasileira são muitos. Porém os gastos 
são maiores ainda. 

Nós Dirigentes Municipais 
realizamos um verdadeiro malabarismo 
para equilibrar o orçamento. A conta 
não fecha e quem sai perdendo é 
a Educação, merecedora de maior 
cuidado na gerência administrativa e 
mais qualidade dentro da sala de aula. 

As mudanças iniciadas e as que 
estão por vir precisam considerar que 
a melhoria na educação de uma nação 
reflete diretamente nos resultados das 
questões sociais que tanto afligem o 
Brasil: violência, desigualdade, saúde, 
economia, cidadania e corrupção. 

Por isso o comprometimento de 
todos é essencial. Especialmente o da 
família, a base da educação moral de 
todos nós. 

É preciso que a família se 
comprometa e participe mais ativamente 
da vida escolar de seus filhos e, assim, 
contribua para que nossa sociedade 
direcione esforços na construção 
de um Brasil que seja, realmente, 
uma pátria educadora, preocupada e 
comprometida com o seu próprio futuro.
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EDUCAÇÃO BRASILEIRA SOB NOVA DIREÇÃO

HERMANN VOORWALD CONTINUA NA PASTA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL
Após muita especulação referen-

te à pasta da Educação Estadual, 
cogitando-se os nomes de Gabriel 
Chalita (nomeado DME de São 
Paulo), Eduardo Cury e Vitor Lippi, 
o Secretário Hermann Voorwald foi 
mantido no cargo.

A assessoria do Governador 
Geraldo Alckmin declarou que tudo 
não passou de especulação e não 
havia interesse do governador mu-
dar o comando da pasta da educa-
ção paulista.

A indefinição se haveria ou não 
mudança na pasta teria ocorrido 
por conta do desempenho da edu-
cação da rede estadual nos últimos 
quatro anos, quando a rede esta-
dual caiu da 7ª posição para a 10ª, 
no ranking de melhores notas em 

português no fim do ensino funda-
mental. Entretanto, o mandato de 
Hermann vem marcado pelo bom 
dialogo que mantém com os profes-
sores da rede estadual, já que não 
houve greve sob sua gestão.

Hermann Jacobus Cornelis 
Voorwald é natural de Rio Claro, 
formado em Engenheira Mecânica, 
pela UNESP, é Mestre em 
Engenharia Mecânica pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
Doutor em Engenharia Mecânica 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), com pós-
doutorado na Bélgica.

Foi reitor da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) entre ja-
neiro de 2009 a dezembro de 2012, 
quando foi nomeado Secretario da 

Educação do Estado de São Paulo.
A Undime-SP parabeniza o 

Secretário Herman Voorwald pela 
continuidade na pasta da Educação, 
ressaltando o quão tem sido impor-
tante o diálogo que a Secretaria de 
Educação do Estado vem manten-
do com nossa entidade para juntos, 
União, Estado e Municípios, conti-
nuarmos nossa missão de melhorar 
cada vez mais a educação de nosso 
país.

O novo Ministro da Educação, 
empossado no segundo dia de ja-
neiro, é Cid Ferreira Gomes, natural 
de Sobral (CE), cidade em que vi-
veu em sua infância e adolescência. 

A cidade de Sobral é a quarta 
economia do Estado, a maior eco-
nomia do interior cearense, a oitava 
economia do interior nordestino e 
abriga o maior centro universitário 
do interior do estado. 

Sobral é conhecida internacio-
nalmente por ser o local da compro-
vação da Teoria da Relatividade de 
Albert Einstein, em  1919, e foi  tom-
bada como Patrimônio Cultural do 
Brasil pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, em 
1999. Por duas vezes o grupo jor-

nalístico britânico Financial Times 
apontou Sobral como uma das 10 
cidades do futuro da América, a 
única cidade brasileira do seu porte 
(2011/2012 e 2013/2014).

Cid Gomes é graduado em 
Engenharia Civil pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), que fica na 
capital do estado, Fortaleza, é casa-
do, pai de dois filhos, irmão de Ivo 
Gomes, que atualmente comanda 
a Secretaria das Cidades do gover-
no cearense, e de Ciro Gomes, ex 
Deputado Federal. 

Na vida pública, Cid Gomes 
já ocupou cargos importantes na 
política nacional: foi deputado es-
tadual pelo Ceará (1991 a 1995), 
Prefeito de Sobral (1997 a 2004) e 
Governado do Ceará por dois man-
datos (2007 a 2014). 

Frente ao Governo do Estado 
realizou grandes e importantes 
obras e projetos para a população 
cearense, tais como: o Centro de 
Eventos do Ceará, considerado um 
dos maiores centros de convenções 
da America Latina com capacidade 
para 30 mil pessoas; a instalação de 
uma refinaria de petróleo no Estado; 
o Cinturão das Águas; a Companhia 
Siderúrgica do Pecém; o Cinturão  
Digital; além da construção de hos-
pitais regionais e de grande investi-

mento em segurança pública.
Na área da Educação do Estado, 

implantou a Educação Integrada e 
o Programa Alfabetização na Idade 
Certa (Paic), que foi adotado pelo 
Governo Federal sob o nome de 
Pacto Nacional pela Alfabetização 
da Idade Certa (Pnaic). 

Logo no inicio de sua gestão, 
Cid Gomes promulgou o reajus-
te de 13,01% no Piso Nacional do 
Magistério: o salário inicial dos pro-
fessores de escola pública, com 
formação de nível médio e jornada 
de trabalho de 40 horas semanais 
passou a ser R$1.917,78. 

Segundo o MEC, a decisão quan-
to ao reajuste foi tomada após reu-
niões do Ministro Cid Gomes com 
o Conselho Nacional de Educação 
(Consed), a Undime Nacional, 
e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(CNTE).

A Undime-SP saúda o novo 
Ministro, Cid Gomes, desejando su-
cesso neste novo e gratificante de-
safio que é a Gestão da Educação 
Brasileira, mantendo nossas espe-
ranças focadas no diálogo construti-
vo para que todos os estudantes de 
nosso país recebam mais melhorias 
e qualidade na educação pública.

Este informativo é uma realização da UNDIME-SP
em parceria com a TM2 Comunicação e Eventos.
Diagramação e textos:
Márcia De Rogatis e Maura Pescador
Tiragem: 700 exemplares

tm2comunicaevento@hotmail.com
Comunicação e Eventos
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SUELY MAIA RECEBE HOMENAGEM DA UNDIME-SP

No dia 5 de dezembro, aconteceu a 
última reunião ordinária de nossa enti-
dade, realizada em Guarujá, nas depen-
dências da Universidade de Ribeirão 
Preto – UNAERP, Campos Guarujá. 

Abrindo os trabalhos, a Presidente 
Priscilla Bonini Ribeiro, DME de 
Guarujá, apresentou um balanço das 
principais atividades da atual gestão, 
destacando no ano de 2013 a eleição 
para a Presidência da Undime Sudeste, 
a conquista de assento no Conselho 
Estadual de Educação; as parcerias 
com a Frente Nacional dos Prefeitos 
e Tribunal de Contas referente aos 
Programas do FNDE/MEC. 

Em 2014, Priscilla destacou a ques-
tão dos Convênios, o Fórum Estadual 
da UNDIME/SP, o evento da Bett Latin 
America no Rio de Janeiro, a continui-
dade da parceria com o MEC e res-
saltou que a entidade finalizou o ano 
com 477 associados, o que representa 
73,9% dos municípios paulista. 

A Profª Luci Zanella, DME de 
Itanhaém, lembrou as conquis-
tas da UNDIME/SP e a importân-
cia das Capacitações e Seminários 
descentralizados. 

O Prof. Aparecido Cipriano, DME de 
Barretos, falou da amplitude do cargo 
de Secretário de Educação, da preo-
cupação com o que é repassado aos 
Municípios. 

A Profª Rosângela Pollidoro, DME 
de Tabapuã reforçou a união como meio 
de buscar a educação de qualidade. 

A Profª Marialba Carneiro, DME de 
Pereira  Barreto, fez  breve  resumo  da 
Prestação de Contas do biênio e sobre 
os atendimentos aos municípios de pe-
queno porte, prioridade da atual gestão. 
Destacou sua participação em mais de 
40 eventos para capacitar os DMEs 
para a elaboração dos PMEs.

Undime-SP 2015

Para 2015, Marialba destacou 
os assuntos que poderão ser abor-
dados no Fórum Estadual: Políticas 
Públicas (Base Nacional Comum); 
Plano Municipal de Educação (PME); 
Coletividade, que foram sugeridos pela 
Fundação Lemann, parceira do evento. 
Os presentes deliberaram quanto ao 
conteúdo de uma carta a ser enviada à 
presidência da república, ficando deter-
minado que esse assunto volte à pauta 
em outra reunião.

Polo 100% de Associados

Finalizando a reunião, aconteceu a 
premiação da Campanha Polo 100% de 
Associados, sendo premiado pela cate-
goria 2 o Polo de Presidente Epitácio. 
Já na categoria 1, sete polos concor-
riam ao prêmio que, de acordo com o 
regulamento, haveria sorteio para a pre-
miação. O parceiro doador do prêmio 
sugeriu que ao invés do sorteio, fosse 
entregue prêmios a todos os polos con-
correntes que estivessem na reunião. 
Desta forma, foram premiados os Polos 
de Caraguatatuba, Santos, São Carlos 
e São José dos Campos. 

A reunião contou com a presença 
da Prefeita Municipal de Guarujá, Maria 
Antonieta de Brito, e da Reitora da 
UNAERP, Sra. Elmara Lúcia de Oliveira 
Bonini. 

Durante a reunião de dezembro, nossa entidade prestou 
homenagem à Profª Suely Alves Maia, que presidiu a Undime-
SP durante o período de 2009 a 2012. A atual Presidente 
Priscilla Bonini Ribeiro, DME de Guarujá, entregou a placa 
comemorativa com os dizeres: “A vida ganha sentido quan-
do partilhamos experiência e conhecimento. Agradecemos a 
sua colaboração com nossa gestão. Você faz a diferença na 
Educação”.

A DME de Tabapuã, Rosângela Ceron do Valle Pereira 
Polidoro, destacou a importância da atuação da ex-presi-
dente na formação de muitos Secretários e Secretárias de 
Educação dos municípios paulistas, e alguns fatos marcantes 
na carreira pública da homenageada.

Venúzia Fernandes do Nascimento, atual DME de Santos, 
aproveitou a ocasião para agradecer o apoio que vem rece-
bendo da Profª Suely, destacando os avanços da educação 
santista durante o seu mandato.

A vice-presidente da Undime-SP, Marialba Carneio, DME de Pereira Barreto, salientou a importância da liderança da Profª 
Suely Maia, que iniciou o processo de ampliação dos associados da entidade. 

A Presidente Priscilla Bonini ressaltou: “temos que agradecer muito à Profª Suely por tudo o que ela fez por nossa entida-
de, dando um novo rumo e tornando a Undime-SP mais forte, sempre servindo de espelho para nós”.

A Profª Suely Maia, que foi DME de Santos, agradeceu a lembrança e destacou: “é preciso que a família participe mais 
da vida escolar dos filhos e cabe aos atuais gestores a tarefa de trazer a família para dentro das escolas, e assim, juntos, 
construirmos uma sociedade mais forte e uma educação com mais qualidade”.
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PRISCILLA BONINI RIBEIRO É HOMENAGEADA POR ARTICULAÇÃO NA EDUCAÇÃO

“Gostaria de cumprimentar a Priscilla, nossa 
presidente, em nome dela, todos da diretoria da 
Undime Estadual, e agradecer, Priscilla, por esse 
olhar que você teve para os municípios pequenos, 
dando vez, dando voz, trazendo para o interior as 
capacitações, os seminários, as formações para 
os municípios. Eu quero agradecer de coração em 
nome de todos os municípios pequenos, assim 
como é o meu município de Tarumã, e também pa-
rabenizá-la por esse envolvimento na elaboração e 
reelaboração dos Planos Municipais de Educação 
junto à Secretaria Estadual e também ao MEC. 
Obrigada por esse olhar que você tem para nós, 
para os municípios pequenos”.

“Eu tenho muito orgulho de participar da Undime 
com a professora Priscilla Bonini, que também é de 
Ribeirão Preto e que tem na sua genética a edu-
cação. Ela é uma guerreira, ela é uma lutadora, 
uma defensora da escola pública e dos secretários. 
Essa moça defende uma educação de qualidade”.

“Olá meus queridos e minhas queridas, colegas 
e companheiros dessa jornada tão árdua, mas tão 
maravilhosa que é ser secretário de educação. 
Neste momento, eu me dirigo a vocês primeiro 
para agradecer a Deus e a cada um de vocês que 
se fizeram presentes nesta gestão da nossa tão 
querida mulher guerreira e iluminada, professora 
Priscilla Bonini. Ela que chegou para dar um novo 
norte à Undime, olhando para aqueles que são pe-
quenos, olhando para esses municípios que tanto 
necessitam de amparo, colaborando de forma ím-
par, trazendo debates maravilhosos. Quero dizer 
a vocês que foram 40 encontros muito ricos, tra-
balhando questões desde a merenda até ministé-
rio público e plano municipal de educação. Quero 
agradecer, Priscilla, muito obrigada pelo que você 
fez por todos nós”.

“Eu gostaria de agradecer a oportunidade de 
estar aqui falando de uma professora que soube 
enxergar as necessidades do interior do Estado 
de São Paulo. O grande feito da Priscilla foi dar 
voz e ouvidos ao público do interior. Sempre foi 
um grande problema para muitos municípios pe-
quenos tanto pela distancia quanto pela questão 
financeira, estar presente na Undime em muitas 
das nossas reuniões. As caravanas de cursos, ca-
pacitações e reuniões que têm sido feitas no inte-
rior, têm privilegiado esses pequenos municípios. 
Graças a isso, muito mais pessoas estão próximas 
e sabendo mais sobre educação. 

Maria das Graças Marins Daemon
DME de Taquarituba

Maria Débora Vendramini Durlo 
DME de Ribeirão Preto

Luciene Garcia Ferreira e Silva
DME de Tarumã

Marialba da Glória Garcia Carneiro
DME de Pereira Barreto
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PRISCILLA BONINI RIBEIRO É HOMENAGEADA POR ARTICULAÇÃO NA EDUCAÇÃO

“É com alegria que nós recebemos você que é 
secretário ou secretária de educação dos municí-
pios de São Paulo e que pertencem à Undime, aqui 
no Guarujá. Eu quero parabenizar a toda diretoria 
da Undime, representada na nossa Secretária de 
Educação de Guarujá, Priscilla Bonini, que tem fei-
to um trabalho, desde 2013, dedicado à causa da 
Educação, levando para a esfera Federal e para 
o Governo do Estado as demandas, as reivindica-
ções, as aflições e tudo aquilo que é pautado por 
vocês, secretários e secretárias, nas várias discus-
sões e nos vários momentos que vocês estão ten-
do oportunidade de pontuar ações que vão levar 
à qualidade, à melhoria da educação no Estado 
de São Paulo. Nós sabemos que a luta pela edu-
cação não é uma luta fácil; nós sabemos do vá-
rios enfrentamentos que os municípios têm feito 
para garantir qualidade na educação e valorização 
profissional aos professores, aos profissionais de 
educação. Mas é fundamental que a gente tenha 
um respaldo de uma entidade que se fortalece e 
a Priscilla, juntamente com a diretoria da Undime, 
de 2013 para cá, tem valorizado os pequenos mu-
nicípios, os médios municípios e os grandes muni-
cípios, tratando a todos com igualdade, permitin-
do que todos tenham oportunidade de fazer uma 
discussão alinhada e articulada daqueles assuntos 
que a educação necessita e precisa se fortalecer. 
Então, quero desejar a todos vocês sucesso em 
2015, que 2014 tenha sido coroado de êxito e de 
realizações. Sabemos que a luta continuará, mas 
é necessário a participação, a unidade, a organiza-
ção e o caminho, o objetivo único naquilo que se 
quer chegar. E nós queremos chegar a uma edu-
cação de qualidade. Parabéns a nossa guerreira, 
Priscilla, continue firme conduzindo os educado-
res e educadoras, secretários e secretárias de 
educação de nosso estado e da região sudeste, 
para muitas e importantes conquistas ao longo de 
2015”.

Maria Antonieta de Brito
Prefeita de Guarujá

“É uma satisfação muito grande falar com to-
dos os membros da Undime e, em especial, falar 
um pouco da Presidente da Undime, da parceria 
que fazemos, Secretaria de Estado e a Undime, 
por meio da professora Priscilla, que é uma pessoa 
entusiata, dedicada, entusiasmada mesmo com a 
educação, e que leva à frente projetos importan-
tes para a educação do Estado de São Paulo, 
seja a frente da Secretaria Municipal de Guarujá, 
seja como membro do Conselho Estadual, e nes-
sa parceria que estamos fazendo para a constru-
ção do Plano Estadual de Educação e dos Planos 
Municipais. É uma articulação extremamente im-
portante e a professora Priscilla irá deixar, na his-
tória do Estado de São Paulo, uma participação 
brilhante frente à Undime e especialmente, fren-
te a essa articulação com o Estado na construção 
dos Planos Municipais, onde temos a adesão de 
510 municípios. É algo extremamente importante e 
histórico, porque nunca, no Estado de São Paulo, 
houve uma articulação tão boa com os municípios 
como agora na construção dos Planos Municipais 
e do Plano Estadual. Por tudo isso, eu dou os meus 
cumprimentos à professora Priscilla, os meus cum-
primentos à Undime por tê-la como Presidente, e 
desejamos sempre, muito sucesso na sua emprei-
tada, na carreira da Educação do Estado de São 
Paulo”.

Cleide Bauab Eid Bochixio
Secretária Adjunta de Educação

do Estado de São Paulo

“Admiro a minha filha pelo 
ser humano que ela é. Desde 
pequena já demonstrava a 
preocupação que tinha pelo 
outro. Uma de suas caracte-
rísticas é a crença no ser hu-
mano, por isso ela é a educa-
dora que é”. 

Elmara Lúcia de Oliveira Bonini
Reitora da UNAERP
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PROGRAMA ESCOLA TOTAL: EDUCAÇÃO INTEGRAL É DESTAQUE EM SANTOS
Mais do que ampliar o tempo 

de permanência do aluno na es-
cola, o Programa Escola Total/
Jornada Ampliada, da Secretaria 
Municipal de Educação de San-
tos, diversifica os espaços e as 
oportunidades de aprendizagem 
na construção de uma educação 
pública de qualidade. 

A iniciativa atende cerca de 
5.400 estudantes, de 6 a 14 
anos. Quem estuda de manhã 
realiza aulas diferenciadas no 
período da tarde e vice-versa. O 
atendimento é feito de forma in-
tegral. 

De acordo com a supervisora 
do programa, Selma Lara, em 
busca da excelência do atendi-
mento das crianças e dos ado-
lescentes, o 'Escola Total' tem 
como princípio trabalhar com a 
diversidade de vivências, tor-
nando a experiência inovadora. 
"Desenvolvemos atividades e 
oficinas lúdico-pedagógicas nas 
áreas de esportes, arte e cultu-
ra, minimizando a exposição dos 
alunos a risco sociais e, conse-
quentemente, melhorando o ren-
dimento escolar".

O programa conta com equipe 
pedagógica, formada por profis-

sionais de diversas áreas e os 
educadores participam de forma-
ções mensais.

Todas as oficinas são elabo-
radas respeitando a faixa etária 
dos estudantes e os espaços a 
serem utilizados. Dança, artes 
visuais, teatro, música, esportes 
diversos, contação de história e 
jogos com base no raciocínio ló-
gico e letramento, são algumas 
das atividades realizadas. 

Para a Secretária de Educa-
ção, Venúzia Fernandes, a edu-
cação integral é uma das priori-
dades do município. "Estamos a 
cada dia aprimorando o trabalho 
desenvolvido, oferecendo aulas 
atrativas e que buscam estimular 
a criatividade de nossos alunos. 
Além dos alunos que participam 
do programa, temos aproxima-
damente 2.000 crianças do ensi-
no fundamental que fazem a am-
pliação da jornada em entidades 
conveniadas à Prefeitura. A pre-
visão é ampliar cada vez mais o 
atendimento, cumprindo a meta 
6 do Plano Nacional de Educa-
ção".

Organização

Santos tem seis escolas que 
funcionam em período integral, 
das 7h às 17h. No mesmo local 
as crianças estudam e realizam 
as atividades do programa, que 
conta também com mais 13 nú-
cleos espalhados pela cidade 
para atender ao contraturno es-
colar.

O 'Escola Total' compreende 
outros dois projetos: 'Pra Ver a 
Banda Tocar', que forma bandas 
nas escolas de ensino funda-
mental, além de grupos de flauta, 
violão e percussão, e o 'Nossa 
Escola', que abre as unidades de 
ensino aos finais de semana com 
a finalidade de propiciar momen-
tos educativos e de interação 
com as famílias e comunidade. 

Parcerias também são firma-
das a fim de oferecer um ensi-
no mais atrativo aos estudantes, 
por exemplo, o convênio com o 
Governo Federal nos programas 
'Segundo Tempo' e 'Mais Educa-
ção'.

Fonte e imagens: Secretaria de Educação de Santos

Venúzia Fernandes – DME de Santos
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MINISTÉRIO PÚBLICO: PALESTRA DE MARIALBA CARNEIRO
No dia 11 de dezembro, a vice-

presidente da Undime-SP, Marialba 
da Glória Carneiro, DME de Pereira 
Barreto, ministrou palestra para os 
membros e servidores do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. O 
evento foi realizado na capital pau-
lista e contou com a presença de 
promotores de justiça do Estado, 
entre eles o Dr. Luiz Antonio Miguel 
Ferreira.

Marialba destacou o trabalho que vem realizando pela Undime-SP no sentido de prestar assistência técnica 
de apoio aos municípios paulistas para a elaboração ou adequação dos Planos Municipais de Educação: “Sinto-
me honrada pelo convite de poder mostrar ao judiciário de nosso Estado a preocupação da Undime-SP com um 
momento importante e histórico da Educação de nossos municípios. É preciso estar atento aos parâmetros que 
o Plano Nacional de Educação aponta e ajustar as metas e estratégias municipais para viabilizar o cumprimento 
das metas nacionais. Estar aqui dialogando com o judiciário e poder mostrar o quanto as diferenças regionais 
podem influir nos resultados projetados pelo Plano Nacional, é de suma importância, pois desta forma pudemos 
esclarecer pontos cruciais para alinhar as políticas públicas municipais visando melhorar ainda mais a qualidade 
do ensino público de nosso Estado”, declarou.

UNDIME SUDESTE PARTICIPA DE ENCONTRO DA FNP
No dia 30 de janeiro a 

Presidente Priscilla Bonini Ribeiro, 
DME de Guarujá, participou do 1º 
Encontro Preparatório para a rea-
lização do III EMDS (Encontro dos 
Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável), evento organizado 
pela Frente Nacional de Prefeitos 

(FNP). O encontro aconteceu na 
cidade de Guarujá, abrindo uma 
série de encontros que serão rea-
lizados em todo o Estado de São 
Paulo.

O objetivo do encontro foi pla-
nejar os eixos temáticos a serem 
abordados no III EMDS, que será 
realizado em Brasília. Cerca de 
80 representantes da Baixada 
Santista, do Vale do Ribeira, do 

Vale do Paraíba e parte da região 
metropolitana de São Paulo, com-
pareceram ao evento e puderam 
apresentar suas contribuições para 
o desenvolvimento dos eixos a se-
rem propostos.

Na ocasião, os presentes to-
maram conhecimento também da 

programação, 
que conterá 
fóruns, arenas 
de diálogos e 
salas temáti-
cas, além de 
espaços para 
a troca de ex-
periências e 
entrosamen-
to dos partici-
pantes do III 
EMDS.

A Prefeita de 
Guarujá, Maria 
Antonieta de 
Brito, que é 

vice-presidente para Assuntos de 
Finanças Públicas da FNP, falou 
da importância deste encontro: “é 
o primeiro encontro realizado em 
nosso Estado e me sinto muito fe-
liz em poder receber os gestores 
municipais e seus secretários de 
diversas pastas. É um momento 
muito importante para todos nós, 
pois precisamos estar unidos para 
direcionar as políticas públicas de 

nosso país com a participação da 
União, do Estado e dos Municípios, 
com transparência e realizações 
que remetam ao bem estar de toda 
a sociedade brasileira”. 

No encontro de Brasília, a 
Educação será um dos eixos temá-
ticos. Como Presidente da Undime 
Sudeste, Priscilla Bonini destacou 
a importância de se manter o diá-
logo constante entre todos os ges-
tores públicos, para que os proble-
mas que atingem grande parte dos 
municípios brasileiros possam ser 
pensados de modo mais claro com 
soluções regionalizadas e eficazes: 
“tivemos a oportunidade de apre-
sentar nossas demandas para se-
rem abordadas no III EMDS, como 
por exemplo, a questão da judicia-
lização das vagas para creches, a 
lei de responsabilidade educacio-
nal, os repasses do FUNDEB, os 
financiamentos, a merenda, enfim, 
questões que precisam ser mais 
bem trabalhadas para que o acha-
tamento financeiro, que tanto one-
ram os municípios, ao serem revis-
tos e repensados, possam trazer 
equilíbrio orçamentário para garan-
tir melhor gestão pública”. 

Encontros como este serão re-
alizados em todo o Brasil e as pro-
postas apresentadas serão discuti-
das em abril, dias 7, 8  e 9, durante 
o III EMDS, na capital federal.
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