
“É preciso fazer compreender à criança que a leitura é o mais movimentado, o mais variado,
o mais engraçado dos mundos”.

 Alceu de Amoroso Lima (pseudônimo: Tristão de Athayde) (1893-1983)

EDUCADORES DO BRASIL

Estamos prestes a dar mais um passo importante para contribuir com 
a melhoria da educação em nosso País: a entrega dos Planos Municipais 
e Estaduais de Educação, que deve ocorrer até o dia 24 de junho.

Todo o empenho das comissões, a mobilização da sociedade, a 
colaboração dos profissionais de educação, servirão para nortear as 
ações educacionais, considerando as peculiaridades locais e permeando 
o PNE. Os novos rumos da educação municipal, que engloba desde as 
creches até o Ensino Superior, possibilitarão elevar os níveis e padrões 
educacionais em todos os cantos de nosso Estado e de nosso País.

Sabemos o quão árduo será esse caminhar e devemos sempre lembrar 
que as determinações dos Planos de Educação, são políticas públicas 
a serem cumpridas nos próximos 10 anos pelos gestores municipais e 
estaduais. 

Uma sequência de metas e ações para atender demandas importantes 
do sistema educacional que irão se tornar leis das quais tanto a melhoria 
do ensino como a valorização dos profissionais de educação, dependerão 
do cumprimento das metas estabelecidas e das ações desenvolvidas em 
cada Plano de Educação.

Guarujá, por exemplo, aprovou o Plano Municipal em 2012, sendo 
pioneiro e servindo de modelo para outros municípios brasileiros. Desde 
então, administramos a educação do município com o foco nas metas 
previstas, realizando mudanças significativas que melhoraram a qualidade 
da educação guarujaense. Por isso, é importante que o Plano Municipal 

seja muito bem trabalhado e norteado, para que as ações educacionais possam fazer a diferença na qualidade 
do ensino ofertado no município. 

Todos nós, gestores que amamos a educação e que por ela nos 
disponibilizamos a grandes esforços, almejamos conquistar a maior vitória 
que podemos ter: ver nossos alunos ampliando seus conhecimentos e 
nossos profissionais de educação sendo valorizados, e acima de tudo, 
respeitados pela sociedade.

O processo de capacitação oferecido pela Undime-SP continuará, pois 
entendemos que os gestores, principalmente aqueles que assumiram 
recentemente a pasta de educação, necessitam de um apoio técnico 
para poder desempenhar suas funções, além de ter uma equipe de 
secretaria alinhada e também capacitada, compartilhando ações. 

As reuniões e capacitações que a Undime-SP realiza,  possibilitam a troca de experiências que nos leva ao 
encontro de alternativas inovadoras que nunca foram pensadas para resolver determinadas situações pontuais. 
Nos momentos em que a turbulência nos preocupa, a interatividade ameniza o nosso caminhar e nos mostra 
novos horizontes. 

A educação sempre ganha quando nós gestores estamos um passo a frente de determinadas elaborações 
de políticas públicas e, por meio delas, melhoramos o processo de ensino-aprendizagem no ambiente de sala 
de aula. Essa conquista se realiza todos os dias com o comprometimento e união de todos nós.

Finalizo agradecendo em nome de toda a Diretoria Executiva e Conselheiros, pela reeleição que é o 
reconhecimento do trabalho que desenvolvemos; um sinal de que juntos podemos sempre mais, com ética e 
transparência, priorizando sempre o diálogo democrático.

A força da Educação reside na vontade que temos em fazer dela um instrumento permanente em prol da 
cidadania.
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“A interatividade
ameniza o nosso 

caminhar e nos mostra 
novos horizontes”

Priscilla Maria Bonini Ribeiro
Secretária Municipal de Educação de Guarujá

Conselheira Estadual de Educação de São Paulo
Presidente da Undime-SP e Undime Sudeste
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REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA UNDIME-SP

 Na manhã do dia 30, antecedendo 
a realização do XXV Fórum Estadual, 
aconteceu a reunião ordinária do 
Conselho de Representantes, na qual 
foram pontuados os seguintes assuntos: 
Proinfância, questões orçamentárias, 
aumento dos recursos destinados 
a Educação Básica, programa Mais 
Educação, cortes de verbas do 
FUNDEB, licitação para a aquisição 
de creches, Lei do Piso, entre outros. 
Os presentes solicitaram à Presidente 
da Undime-SP, Priscilla Bonini Ribeiro, 
que encaminhe os questionamentos ao 
Ministério da Educação apontando os 
temas principais: Proinfância e Obra do 
PAC, PNAIC e a Liberação das Bolsas 
(verifi cação de casos do não pagamento 
a ser efetuado a alguns municípios), Mais 
Educação; Piso Salarial do Profi ssional 
da Educação, e o repasse do FUNDEB. 
Na reunião fi cou determinada a criação 
de Comissão Especial para auxiliar os 
Representantes de Polo para reestruturar 
e atender os municípios mais afastados 
da região da Grande São Paulo.

Quanto às capacitações, a Vice-
Presidente da Undime-SP, Marialba 
Carnero, destacou o atendimento de 
todas 
as regiões, de acordo com as solicitações 
feitas pelos Representantes de Polo, 
incluindo os temas a serem abordados. 
Referente ao PME, Marialba destacou 
o prazo fi nal de entrega ao MEC (dia 
24 de junho) e o apoio da Undime-SP 
em parceria com a SEE, para auxiliar 
a todos os municípios na elaboração/
adaptação do PME, ressaltando que a 
equipe do PME conta com 28 Avaliadores 
Educacionais e 7 Supervisores que 
cobrem todas as Regiões do Estado, 
esclarecendo dúvidas e realizando 
formações. Salientou ainda, que esse 
apoio técnico permanecerá até que se 
faça necessário, realizando todas as 
capacitações que forem solicitadas. 
A Presidente Priscilla destacou que a 
descentralização das capacitações só foi 
possível graças ao trabalho desenvolvido 
pela Vice-Presidente, Marialba, que se 
dedicou para ajudar tanto nas questões 

da Undime-SP como em diversos 
segmentos.

A Vice-Presidente, Marialba Carneiro, 
agradeceu as palavras da Presidente 
Priscilla e a confi ança depositada para 
a realização dos trabalhos e enalteceu 
a forma como Priscilla sempre acredita 
nos Dirigentes Municipais de Educação, 
destacando que os investimentos da 
entidade para realizar as capacitações, 
bem como a parceria com os 
colaboradores, foram essenciais para o 
aumento no número de Associados, que 
atingiu a marca de 73,9% dos municípios 
paulista. Finalizando a reunião, a 
Presidente Priscilla falou do processo 
eleitoral que seria realizado no período 
da tarde e da constituição da Comissão 
Organizadora do Fórum para coordenar 
todo o processo. 

A Presidente Priscilla Bonini Ribeiro, 
agradeceu a presença de todos os 
dirigentes municipais, destacando: “a 
Educação se encontra em processo de 
mudança radical e, ao mesmo tempo, 
vivemos um grande momento para 
resolver as pendências. Por isso, é 
preciso haver diálogo entre os entes 
federados com maior colaboração da 
União e do Estado para auxílio mútuo junto 
aos Municípios. 
A participação 
de todos no 
Fórum Estadual é 
fundamental para 
que a bandeira 
‘educação’ 
seja maior do 
que a bandeira 
partidária”.

10 de março
 

A Coordenadora-Geral Rosiléa Wille, 
da Coordenação Geral de Implantação 
dos Planos Estaduais e Municipais de 
Educação (SASE/MEC), ministrou a 
palestra “Plano Municipal de Educação – 
situação atual no Estado de São Paulo”, 
aos DMEs e equipes das secretarias que 
ainda estão na fase inicial do PME. 

Também compareceram as supervisoras 
do grupo de Avaliadores Educacionais 
para apoio ao processo de elaboração dos 
Planos Municipais de Educação no Estado, 
que atua em parceria entre Undime-SP e a 
SEE: Marialba Carneiro – DME de Pereira 
Barreto, Rosangela Polidoro – DME de 
Tabapuã, Maria das Graças Daemon 
– DME de Taquarituba, Rejane Emílio – 

Diretora do Observatório Educacional da 
Secretaria de Educação de Guarujá; e, 
Beatriz Cordero, Vivian Gimenes e Clarissa 
Hirao, representantes da SEE. 

Cerca de 150 pessoas participaram 
da capacitação, na sede da Undime-
SP, e obtiveram esclarecimentos do 

funcionamento da rede de apoio aos PMEs, 
da formação da comissão, dos prazos e 
ações imediatas. O prazo para entregar 
os Planos Municipais de Educação 
sancionados ao MEC termina no dia 24 de 
junho. 
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Plantão do FNDE foi destaque no
XXV Fórum Estadual da Undime-SP 

Durante a realização do XXV Fórum 
Estadual da Undime-SP, em conjunto com 
o 7º LGE, os técnicos do FNDE atenderam 
aos Dirigente Municipais entre o dia 30 
março e 1º de abril. Os DMEs presentes 
ao Fórum tiveram a oportunidade 
de esclarecer dúvidas e pendências 
relacionadas aos programas do Fundo, 
além de identificarem as dificuldades para 
agilizar a implantação acerca do PNAE, 
obras para a construção de creches, PAR, 
SiGPC, entre outros assuntos. O destaque 
do atendimento dos técnicos do FNDE foi 
a possibilidade da entrega de documentos 
(protocolo) e a liberação de senhas para os 
sistemas do FNDE (Simec, Siope e SiGPC), 
uma conquista da atual Diretoria Executiva 
da Undime-SP.
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Na tarde do dia 31 de março, 
aconteceu o XXV Fórum Estadual 
Undime-SP, que contou com a 
presença de 444 participantes, 
representando 326 municípios, e 
foi coordenado pela cerimonialista 
Kiara Terra. A mesa de abertura 
contou com a participação de 
Antonio Idilvan de Lima Alencar 
– Presidente do FNDE; Cleuza 
Repulho – Presidente da Undime 
Nacional e DME de São Bernardo do 
Campo; Alessio Costa Lima – Vice-
Presidente da Undime Nacional, 
Presidente da Undime-CE e DME 
de Tabuleiro do Norte (CE); Priscilla 
Maria Bonini Ribeiro – Presidente 
da Undime-SP e Undime Sudeste 
e DME de Guarujá; e, Marialba 
da Glória Garcia Carneiro – Vice-
presidente da Undime-SP e Vice-
prefeita e DME de Pereira Barreto. 

Os presentes participaram de 
duas mesas de debate. A primeira 
tratou da “Avaliação, Gestão e 
Desafios da Educação”, com a 
participação de  Antonio Cesar Russi 
Callegari – CNE; Alessio Costa 
Lima – Vice-Presidente da Undime 
Nacional, Presidente da Undime-
CE e DME de Tabuleiro do Norte 
(CE); e, Rita de Cássia Transferetti 
– Vogal da Diretoria Executiva 
Undime - SP e DME de Indaiatuba, 

que atuou como mediadora do 
debate. A segunda palestra tratou 
do tema “Conectividade”, com a 
participação de Andréa Bisker – 
Diretora Geral do Grupo I2I; Álvaro 
Cruz – representando a empresa 
TVVE (Tendências da Vida Virtual 
na Educação); e, Luciene Garcia 
Ferreira e Silva – Secretária de 
Comunicação da Undime - SP e 
DME de Tarumã, que atuou como 
mediadora do debate.

 Após os debates, a Presidente da 
Undime-SP, Priscilla Bonini Ribeiro, 
e a Vice-presidente da Undime-SP,  
Marialba Carneiro, apresentaram o 
Balanço da Gestão Atual, incluindo 
o orçamento anual. Em seguida 
a Presidente Priscilla convocou 
a Comissão Organizadora do 
Fórum para o início do processo 
eleitoral aos cargos administrativos 
da Undime-SP, além dos 22 
Delegados Estaduais, e suplentes, 
que irão compor o Colégio Eleitoral 
para as eleições administrativas da 
Undime Nacional. 

A Comissão apresentou nomes 
e os respectivos cargos indicados 
pelos Polos e os presentes 
reelegeram a atual diretoria, 
por aclamação, para o biênio 
2015-2016.

A Comissão Organizadora do 

Fórum deu posse aos eleitos e todos 
os presentes foram convidados 
para o jantar de confraternização 
que aconteceu nas dependências 
do Hotel Tauí, local da realização 
do Fórum. 

A Presidente Priscilla Bonini 
agradeceu a reeleição da diretoria: 
“Sinto-me muito feliz com este 
reconhecimento. Durante este 
mandato debatemos de forma 
muito profissional e ética os 
grandes desafios da educação. 
O mais importante é que saímos 
dos debates e partimos para 
ações práticas e pontuais, 
necessárias para a sobrevivência 
de nossos secretários e secretárias 
municipais. Também realizamos 
capacitações e apoio técnico 
qualificado que pudessem 
realmente atender às demandas 
encaminhadas pelos secretários 
e secretárias. Minha permanência 
e de toda a diretoria executiva, 
por aclamação, é o mais bonito 

reconhecimento e demonstração 
de que encontramos um consenso 
num Estado tão complexo como 
é o nosso. Só tenho a agradecer 
a confiança em nós depositada. 
Obrigada!”.
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NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHEIROS,
REPRESENTANTES DE POLOS E DELEGADOS ESTADUAIS
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PME: PIRACICABA, EXEMPLO DE DEMOCRACIA

No dia 8 de maio, aconteceu 
abertura da 4ª Conferência Municipal de 
Piracicaba, reunindo mais de 100 pessoas 
no anfi teatro da Secretaria Municipal 
de Educação, com o objetivo de avaliar 
as ações já realizadas na construção 
do Plano Municipal de Educação do 
município, além de debater e propor 
metas e ações na perspectiva de melhoria 
da qualidade educacional de Piracicaba.

O evento contou com a presença do 
Prefeito de Piracicaba - Gabriel Ferrato, 
da Secretária Municipal de Educação 
- Ângela Jorge Couto, da Presidente 
do Conselho Municipal de Educação 
- Sandra Perina, do Presidente da 
Comissão Permanente de Educação, 
Esportes, Ciência e Tecnologia – Ver. 
Pedro Kawai, do Dirigente Regional 
de Ensino e Técnico da SASE/MEC, 
Sebastião Ferreira, e da Vice-Presidente 
da Undime-SP – Marialba Carneiro, que 
é Vice-Prefeita e Secretária de Educação 
de Pereira Barreto.

Na abertura do evento, a Secretária 
Ângela destacou o quanto o Brasil está 
atrasado nas questões educacionais: “são 
mais de 500 anos e não fi zemos a lição de 
casa, com a realização de uma educação 
libertadora de fato e de direito, que permita 
a todos os brasileiros a formação no 
exercício pleno de sua cidadania. Neste 
contexto, estamos caminhando para 200 
anos de independência, e esse PNE se 
reveste de um sentido muito grande, 
muito grande mesmo, pois demorou 
quatro anos para ser aprovado o que é 
muito tempo para um país que tem 500 
anos de atraso educacional”.

A Vice-Presidente Marialba, palestrou 
acerca dos “Desafi os da Implantação 

do PME”,  destacando a importância da 
participação e do acompanhamento de 
todo o processo: “Não se pode deixar que 
as questões políticas partidárias interfi ram 
na construção ou no realinhamento do 
Plano, que visa a melhoria da educação 
municipal como um todo e para todos e 
não  para um  determinado  segmento. Por 
isso o diálogo democrático é importante, 
para que ocorram debates constantes da 
educação, pois se pretende que o Plano 
determine uma nova agenda e amplie a 
participação social”.

A Secretária Ângela Couto, em 
entrevista, explicou o processo realizado 
em Piracicaba, destacando: “a elaboração 
do PME tem sido uma experiência muito 
rica em nossa cidade e a Secretaria de 
Educação está viabilizando tudo o que 
é necessário para que o Plano seja bem 
programado, bem realizado. Tivemos 
mais de cem pessoas engajadas nas 
comissões e subcomissões, cada qual 
representando um segmento, que 
participaram de mais de 90 reuniões, 
além de 3 grandes seminários. Temos a 
expectativa de que consigamos aprimorar 
a educação desde que consigamos, 
também, os recursos federais necessários 
para aprimorar, principalmente, a 
educação básica”.

Em relação ao apoio dado pela 
Undime-SP com as capacitações, 
a Secretária Ângela declarou: “ a 
capacitação da Undime foi fundamental, 
pois nos seminários trocamos ideias, 
vimos experiências exitosas e, 
principalmente, se norteou em como 
trabalhar de forma democrática e 
representativa. Desta forma, notamos que 
as nossas difi culdades não eram isoladas, 
eram as mesmas porque nós também 
tivemos problemas, principalmente 
para conseguir dados e isso é uma das 
propostas do Plano, até que consigamos 
manter um banco de dados da educação. 
A assessoria da Undime sempre que 
pedimos e quando participamos dos 
eventos, foi fundamental para chegarmos 
até aqui. Agradeço muito pela presença 
da Undime-SP em nosso evento e por 
toda a assessoria a nós prestada”.

O técnico da SASE/MEC, Sebastião 
Ferreira, também falou à nossa 

reportagem: “a maioria dos municípios da 
região de Piracicaba e de Jaú, estão em 
estágio bastante avançado na elaboração 
dos Planos. Quanto à questão do 
fi nanciamento da educação, vivemos um 
momento crítico e difícil já que a educação 
perdeu investimentos, mas os projetos 
principais devem receber os recursos 
necessários para seguirem adiante. Já 
a meta 1, acredito que a maioria dos 
municípios conseguirão cumprir a meta. 
No caso de Piracicaba, que acompanho 
de perto, essa meta já está praticamente 
atingida, faltando bem pouco para chegar 
ao que determina o PNE”. 

Marialba Carneiro, Vice-Presidente 
da Undime-SP, destacou os trabalhos 
desenvolvido em Piracicaba: “Quero 
parabenizar Piracicaba que é um 
modelo em elaborar, de fato, um plano 
de forma democrática. Eu estive na 
cidade no início do processo e pude ver 
o movimento da sociedade, coisa que 
vi em poucos municípios acontecer. O 
plano foi disponibilizado de forma virtual 
para que todos os munícipes tomassem 
conhecimento e isso não acontece em 
qualquer município não. Esse diálogo 
democrático é importantíssimo para 
realização do plano. É gratifi cante 
retornar aqui e ver um conselho municipal 
de educação participando de forma 
latente e pujante, querendo de fato, 
fazer acontecer. Parabéns à Secretária 
Ângela pela valentia de realizar todo o 
processo de forma tão democrática, um 
destaque merecido que faço a todos os 
que colaboraram e tenho certeza que 
os piracicabanos irão se orgulhar em ter 
participado pela melhoria da educação da 
cidade”.
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No dia 08 de maio, o Município de Limeira recebeu capacitação da Undime-SP com o tema “Refl exões 
sobre a Proposta Pedagógica da Educação Infantil, tendo como eixo norteador a Interação e a Brincadeira”, 
ministrado por Regina Shudo.

O objetivo do evento foi capacitar os profi ssionais da Educação Infantil, ressaltando a importância da 
brincadeira e da interação no processo educacional deste faixa etária.

A Secretária Municipal de Educação de Limeira, Adriana Ijano Motta ressaltou que: “é importante que 
façamos sempre discussões coletivas para que de forma assertiva possamos introduzir as boas práticas 
nas execuções dos trabalhos, principalmente, os voltados para a Educação Infantil. A gestão só fi cará 
competente e otimizada à maneira que trabalhamos de forma conjunta em prol da educação do país”.

Durante o evento, a Secretária Adriana Motta assumiu a coordenação do Polo de Limeira, que abrange 
as cidades de Araras, Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme, Limeira e Santa Cruz da Conceição.

A Undime-SP parabeniza à Secretária Adriana Motta pelos trabalhos educacionais desenvolvidos em 
seu município, e por assumir a coordenação do Polo.

CAPACITAÇÃO EM LIMEIRA
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Adriana Ijano Motta
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