
mais diversos setores e esferas de poder cum-
prindo a tarefa de acompanhar, debater e 
monitorar os processos que visam atingir as 
metas estabelecidas pelo PNE, sem deixar de 
pontuar os desafios impostos pela conjuntu-
ra de crise política e econômica no país, que 
infelizmente atinge os municípios no âmbito 
dos investimentos e do financiamento da edu- 
cação que queremos e que o Brasil necessita. 

Neste contexto, precisamos avançar na cria-
ção do Sistema Nacional de Educação (SNE) 
e promover uma articulação mais adequada 
e eficaz entre os sistemas de ensino, com um 
regime de colaboração que estabeleça uma 
sintonia fina entre os entes federados, redefi-
nindo suas competências, responsabilidades 
e estratégias.

É este diálogo, este entrosamento entre União, 
Estados e Municípios que vai nos permitir su-
perar algumas fragilidades e reorientar os 
caminhos tortuosos do financiamento da 
educação. A consolidação do SNE certamen-
te contribuirá para que os 10% do PIB para a 
Educação se efetive, para que os planos de 
carreira dos profissionais da educação sejam 
do tamanho dos seus sonhos, ou ainda para 
que o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) 
possa ser regulamentado e tenha uma meto-
dologia de cálculo do valor bem definida.

Todo este esforço só surtirá o efeito desejado 
no que diz respeito à melhoria da qualidade

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carnei-
ro, participou no mês de maio, do congresso 
Bett Brasil Educar 2016. 

O evento foi realizado de 18 a 21 de maio, 
no São Paulo Expo - Exhibition & Convention 
Center na capital paulista. 

O evento teve por objetivo contribuir para 
a formação profissional dos educadores,

inspirá-los e oferecer subsídios para que apri-
morem suas atuações e práticas, de forma a 
melhorar a educação e a sociedade.

Na ocasião, Marialba Carneiro teve um breve 
encontro com o Diretor da Divisão da Educa-
ção e Tecnologia da i2i Events Group, realiza-
dora do evento, Gordon Payne, e aproveitou 
para parabenizar pela organização da feira e 
agradeceu a parceira entre a i2i Events Group 
com a UNDIME-SP para a realização do con-
gresso.

“A Bett Brasil Educar é um marco anual para 
educação no Brasil. O congresso representa 
uma excelente oportunidade para a formação 
continuada de educadores e gestores de es-
colas e de redes que se complementa, na área 
de exposições, com a possibilidade de conhe-
cer tendências, casos práticos de utilização 
e sessões de experimentação de soluções.

Com certeza, uma experiência muito rica, que 
acrescenta muito à prática profissional” des-
tacou a Presidente da UNDIME-SP, Marialba 
Carneiro.

O congresso Bett Brasil Educar é o maior even-
to de educação do Brasil e da América Latina, 
e teve neste ano como tema “Melhor Educa-
ção, Melhor Sociedade”. O foco do congresso 
é a qualidade da Educação e da Escola e sua 
consequente relação com a melhoria da vida 
e da prática social.

educação no país com a implementação da 
Base Nacional Comum, que deve ser constru-
ída de forma verdadeiramente democrática, 
participativa e pautada no interesse público, 
protegida do interesse privado, das grandes 
corporações e da lógica empresarial contem-
porânea.

Os municípios precisam abraçar esta causa, se 
apropriar do debate e das ações que garantam 
a sua implementação, pois somos nós que te-
remos a tarefa de transmitir estes conteúdos e 
contribuir para a formação de cidadãos livres, 
autônomos, críticos, socialmente responsá-
veis, conscientes, criativos, que respeitem a 
diversidade e prezem pela igualdade.

Encerro esta palavra lembrando que as elei-
ções de 2016 se aproximam, e que indepen-
dentemente da continuidade ou mudança 
das administrações municipais, é extrema-
mente importante a elaboração do Memorial 
de Gestão. Uma medida que não apenas re-
gistra nos anais da história o legado de cada 
administração que se despede, mas que, prin-
cipalmente, visa assegurar a continuidade dos 
bons projetos e garantir uma transição tran-
qüila, de forma republicana, o que é impres-
cindível para se chegar à qualidade do ensino 
e das demais políticas públicas que a popula-
ção merece.

“Educar é impregnar de sentido 
o que fazemos a cada instante!”

Paulo Freire
Passados dois anos da aprovação do Plano 
Nacional da Educação (PNE), a UNDIME/SP se 
mantém fortemente engajada nas ações e nas 
discussões para que os desdobramentos e os 
impactos esperados a partir desta legislação 
saiam do papel e se tornem realidade, me- 
lhorando o ensino e a vida dos brasileiros.

Realizamos e participamos de inúmeros en-
contros e audiências públicas envolvendo os

Presidente da UNDIME/SP 
 Marialba da Glória Garcia Carneiro 

PALAVRA DA PRESIDENTE

PRESIDENTE DA UNDIME-SP PARTICIPOU DO CONGRESSO BETT BRASIL EDUCAR 2016
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facebook.com/undime.sp.dme “A aprendizagem não pode ser entendida como simples  
depositar de informações, mas como uma construção 

Moacir Gadotti -1941



 
Regina Shudo 

Especialista em educação Infantil

Em seguida, a palestrante Maria Paula Ferreira, 
representando a Secretária Executiva do Mi-
nistério da Educação e Cultura, Maria Castro, 
apresentou o cenário no estado de São Paulo 
do IPPI (Índice Paulista da Primeira Infância). 

Maria Paula Ferreira 
Representando a Secretária Executiva do Ministério 

da Educação e Cultura, Maria Helena Guimarães

A Reunião Ordinária da UNDIME-SP contou 
com mais 200 participantes de cerca de 80 
municípios do estado de São Paulo: Aguai, 
Andradina, Aparecida, Avaré, Bastos, Bauru, 
Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Ca-
breúva, Cachoeira Paulista, Cajati, Campinas, 
Capivari, Caraguatatuba, Cerqueira César, Cor-
deirópolis, Cosmorama, Cravinhos, Fartura, 
Ferraz de Vasconcelos, Franca, Franco da Ro-
cha, Guararema, Guariba, Guarujá, Ilha Bela, 
Ilha Solteira, Indaiatuba, Itaí, Itanhaém, Itape-
cerica da Serra, Itatiba, Itupeva, Iturama, Itu-
verava, Jacupiranga, Jandira, Lagoinha, Leme, 
Limeira, Marília, Olímpia, Paulínia, Pedreira, 
Pedro de Toledo, Pereira Barreto, Pilar do Sul, 
Pindorama, Piquete, Piracaia, Pompéia, Porto 
Feliz, Porto Feliz, Praia Grande, Presidente Pru-
dente, Registro, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, 
Rio Grande da Serra, Santa Bárbara d’Oeste, 
Santa Fé do Sul, Santos, São Bernardo, São 
Bernardo do Campo, São José do Rio Pardo, 
São José dos Campos, São Manuel, São Paulo, 
São Pedro, São Sebastião, Serra Azul, Soroca-
ba, Sud Mennucci, Sumaré, Tabapuã, Taguaí, 
Taquarituba, Taquarivaí, Tarumã, Taubaté, Tre-
membé, Valinhos, Valparaíso e Várzea Paulista.

A presidente da UNDIME-SP, Marialba Carnei-
ro, participou no dia 27 de junho, em São Pau-
lo, da formação dos Articuladores da Platafor-
ma Conviva Educação. Na ocasião, estiveram 
presentes a equipe de formação do Conviva, o 
Presidente da UNDIME Nacional, Aléssio Lima 
e os presidentes das seccionais dos estados: 
Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Amapá, Roraima, 
Rio Grande do Sul e São Paulo .

A Plataforma Conviva é um ambiente virtual 
totalmente gratuito que apoia a gestão das 
secretarias municipais de educação contri-
buindo para a aprendizagem dos alunos.

Os conteúdos da Plataforma têm como base, 
marcos legais e são diariamente atualizados. 
Há legislações, documentos oficiais e dados 
do censo escolar ao alcance dos usuários da 
Plataforma.

A presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro 
ressaltou a importância desta plataforma para 
os dirigentes municipais de educação, desta-
cando, que, uma das ferramentas disponíveis, 
o Memorial de Gestão, “este é um instrumento 
de extrema relevância para este momento de 
transição que viveremos em razão do proces-
so eleitoral. É uma ferramenta que garante a 
transparência, organiza o legado realizado pe-
los dirigentes municipais atuais e estrutura o 
planejamento para gestores novos” destacou 
a presidente.

Fotos: UNDIME/NACIONAL

PRESIDENTE DA UNDIME-SP 
PARTICIPA DE FORMAÇÃO 
DA PLATAFORMA CONVIVA

 
Reunião realizada em São Paulo-SP

A UNDIME-SP realizou no dia 20 maio sua 
tradicional reunião ordinária, no Espaço do 
Saber da Bett Brasil Educar 2016, localizada 
na São Paulo Expo na capital do estado. A 
reunião foi voltada aos dirigentes municipais 
de Educação, aos secretários de educação, 
aos professores e os gestores de Educação.

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba Car-
neiro, destacou a importância da reunião: 
“esta é uma reunião de trabalho que aborda 
o saber, o modo de se fazer políticas públicas 
voltadas para a educação, com profissionais 
gabaritados para orientar de maneira ade-
quada sobre tudo que tange tais políticas. 
Nosso trabalho é desafiador neste momento 
tão importante da política brasileira. Precisa-
mos cada vez mais nos fortalecer ainda mais 
para lutar pelo que acreditamos e fazer valer 
a ferramenta principal de transformação des-
se país, que é a Educação, que representamos 
com muito orgulho” destacou a presidente.

O encontro foi aberto por César Callega-
ri, que ministrou a palestra “A Judicializa-
ção da Educação na Educação Infantil e 1º 
Ano do Ensino Fundamental”, com enfo-
que nos principais temas objetos de ações 
judiciais envolvendo a Educação Infan-
til e os anos iniciais da Educação Básica.

César Callegari  
Membro do Conselho Nacional de Educação

A palestrante Regina Shudo abordou a Judi-
cialização da Infância, falando sobre o novo 
PAR, a Meta 1 do Plano Nacional de Educação 
e as creches em períodos parcial e integral.
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de Pedra e Várzea Paulista. Os representan-
tes da UNDIME-SP, Polo de Sorocaba/Itape-
tininga, Marilda Cortijo e Vanilton Machado 
de Oliveira, marcaram presença na oficina e 
afirmaram que os participantes consideraram 
a capacitação muito relevante e importante a 
oportunidade de se reunirem para discussão 
sobre a elaboração do PAR 2016/2019.

Fechando as oficinas no mês de junho, São 
José dos Campos recebeu a capacitação no 
dia 21, em evento que contou com represen-
tantes de vinte e cinco municípios paulistas: 
Arapeí, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Ferraz de Vascon-
celos, Franco da Rocha, Guararema, Jacareí, 
Lagoinha, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, 
Nazaré Paulista, Pindamonhangaba, Piquete, 
Ribeirão Pires, Santa Branca, Santo André, São 
José do Barreiro, São José dos Campos, São 
Sebastião, Taubaté, Tremembé e Valinhos. A 
secretária-adjunta de Educação de São José 
dos Campos, Márcia Vanzellam, que represen-
tou a UNDIME-SP, salientou: “o encontro teve o 
objetivo de capacitar as secretarias municipais 
para o uso desta ferramenta de planejamento 
e gestão e principalmente incentivar o cum-
primento de metas dos planos municipais de 
educação”, disse.

No dia 4 de julho, foi a vez de Descalvado se-
diar a oficina. Na ocasião, a UNDIME-SP este-
ve representada pela Dirigente Municipal de 
Educação Prof.ª Rute Maria Pozzi Casati. Ao 
todo, o evento contou com representantes de 
treze municípios paulistas: Conchal, Iracemá-
polis, Itirapina, Limeira, Monte Alto, Motuca, 
Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa 
Gertrudes, São Carlos, Torrinha e Descalvado.

Em São Manuel, no dia 5 de julho, represen-
tantes de dezesseis municípios paulistas 
marcaram presença ao encontro: Águas de- 

São Pedro, Agudos, Balbinos, Barra Bonita, 
Botucatu, Espírito Santo do Turvo, Getulina, 
Guaraci, Iacanga, Itaí, Itatinga, Pardinho, Pe-
derneiras, Pratânia, Santa Maria da Serra e São 
Manuel. A UNDIME-SP esteve representada 
pelo Diretor Municipal de Educação de São 
Manuel e representante do polo regional de 
Botucatu, Luciano Rogério Destro Giacóia.

No dia 7 de julho, foi a vez de São João da Boa 
Vista. Ao todo, o evento contou com represen-
tantes de catorze municípios paulistas: Aguaí, 
Barretos, Caconde, Casa Branca, Divinolân-
dia, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio 
de Posse, Itapira, Mogi Mirim, Santa Rosa de 
Viterbo, Tambaú, São José do Rio Pardo, Var-
gem Grande do Sul e São João da Boa Vista. 
Na ocasião, a representante do polo de São 
João da Boa Vista da UNDIME-SP, Maria Helena 
Angelini Santana, marcou presença no even-
to representando a entidade. Maria Helena 
salientou que a formação foi muito elogiada 
pelos presentes, sobretudo quanto as orienta-
ções de preenchimento da ferramenta para a 
formulação do novo PAR. 

Descalvado 
Foto: SME - Descalvado 

São José dos Campos 
Foto: Cristiane Gomes/CEFEPM-SJC

São João da Boa Vista 
Foto: SME - São João da Boa Vista

A UNDIME-SP realizou nos meses de junho e 
julho diversas oficinas para capacitar dirigen-
tes municipais de Educação e técnicos das 
secretarias municipais de educação sobre a 
utilização da ferramenta para elaboração e 
preenchimento do novo PAR 2016/2019.

As palestras tiveram como tema ”Desenvol-
vendo o PAR do seu Município” e foram minis-
tradas pela professora Fabiana P. Barbosa.

No dia 9 de junho, a palestra foi realizada em 
Itapeva, na Câmara Municipal de Vereadores e 
contou com a participação da coordenadora 
de políticas públicas da Secretaria Municipal 
de Educação de Itapeva, Raquel dos Santos, 
que fez uma explanação sobre o diagnóstico 
realizado pelo município.

Já o município de Miracatu sediou a oficina 
no dia 13 de junho. Ao todo, o evento con-
tou com representantes de onze municípios 
paulistas: Cajati, Eldorado, Ilha Comprida, Ita-
nhaém, Itariri, Jacupiranga, Pedro de Toledo, 
Registro, Miracatu, Iguape e Pariquera-Açu. 
O evento contou com as ilustres presenças 
da Dirigente Regional de Ensino de Miracatu, 
Ademilda Pereira Moreira Suyama, do Prefeito 
de Pedro de Toledo, Sérgio Yasushi Miyashiro 
que também esteve representando os prefei-
tos do CODIVAR - Consórcio de Desenvolvi-
mento Intermunicipal do Vale do Ribeira.

Em 17 de junho, a oficina foi realizada em Itu, 
contou com a participação de quase cem pes-
soas, representando vinte e nove municípios: 
Alumínio, Aracariguama, Araçoiaba da Serra, 
Boituva, Cabreúva, Campinas, Capela do Alto, 
Cerquilho, Cordeirópolis, Franca, Indaiatuba, 
Iperó, Itu, Laranjal Paulista, Louveira, Pedrei-
ra, Piedade, Pilar do Sul, Piracicaba, Porto 
Feliz, Salto, Salto de Pirapora, Santa Barbara 
do Oeste, São Lourenço da Serra, São Roque, 
Sarapuí, Serra Negra, Sorocaba, Tapiraí, Torre-

Itapeva 
Foto: SME - Itapeva

Itú 
Foto: SME - Itú
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São Manoel 
Foto: SME - São Manoel

Miracatu 
Foto: SME - Pedro de Toledo
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“Nós nos tornamos nós mesmos 
através dos outros “

Lev Vygostky - 1896/1980

UNDIME-SP REALIZOU DIVERSAS OFICINAS SOBRE O NOVO PAR



Educação Infantil, Regina Shudo, com o tema 
“O Perfil do Profissional de Educação Infantil e 
Planejamento das Ações Educativas”.

O evento contou com as ilustres presenças 
do Prefeito de Tabapuã, Jamil Ceron, da Se-
cretária Municipal de Educação de Tabapuã 
e representante da UNDIME-SP na palestra, 
Rosângela Ceron do Valle Pereira Polidoro, da 
Secretária Adjunta de Educação de Tabapuã, 
Sônia Aparecida Dias Brugugnolli.

A representante da UNDIME-SP Rosângela Ce-
ron Polidoro enfatizou a Plataforma Conviva, 
um ambiente virtual totalmente gratuito que 
apoia a gestão das secretarias municipais de 
educação contribuindo para a aprendizagem 
dos alunos, em especial, a elaboração do Me-
morial de Gestão.

 
Foto: SME-Tabapuã 

A UNDIME-SP promoveu no dia 7 de julho no 
município de Tabapuã, uma oficina sobre a 
importância do olhar para a Educação Infantil. 
O evento contou com a participação de mais 
de 150 pessoas dos seguintes municípios: 
Bady Bassit, Icém, Batatais, Itajobi, Marapoa-
ma, Olímpia, Orindiuva, Paraíso, Paulo de Fa-
ria, Poloni, Tabapuã e Guapiaçu.

A palestra foi ministrada pela especialista em 

Com o tema “Educar para a diversidade”, o seminário foi 
voltado para os professores das redes municipais das ci-
dades participantes do sistema Arranjo. Ao todo partici-
param da reunião centenas de pessoas de 37 municípios 
do Noroeste Paulista.

A Presidente da UNDIME-SP, Marialba Carneiro, que 
esteve presente na abertura do seminário, destacou a 
importância do evento: "Este seminário será de grande 
importância  para todos os participantes, pois o tema 
vem somar aos profissionais do magistério, que fazem 
parte do quadro dos municípios do ADE Noroeste Pau-
lista, aos alunos e professores dos cursos de licenciatura, 
a oportunidade de formação continuada e atualização 
em tecnologias educacionais. Teremos neste seminário 
grandes palestrantes, que com toda a certeza irão acres-
centar muito na formação de cada participante. A diver-
sidade é uma das maiores riquezas do ser humano. Mas 
a convivência só se torna possível se as diferenças forem 
respeitadas. Espero que todos possam desfrutar de mais 
esse importante seminário" salientou.
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PALESTRA SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL FOI REALIZADA EM TABAPUÃ

Fotos: SME Registro

A UNDIME-SP promoveu no último dia 26 de julho, no mu-
nicípio de Registro, mais um importante evento: o Semi-
nário sobre Gestão Financeira na Educação. Realizado na 
sede do Rotary Clube, a Secretária Municipal de Educação 
de Registro, Simone Patrícia de Castilho Cunha. Também 
marcaram presença no evento o Secretário Municipal de 
Finanças e representante do Prefeito Municipal, Mario Mas-
sao Matsumoto, o Secretário Municipal de Desenvolvimen-
to Agrário e Meio Ambiente, Nelson Bazilio da Silva e a Se-
cretária Municipal de Assistência Social, Cristiane Marques.

O seminário teve por objetivo reunir conselheiros e 
gestores dos municípios da Região do Vale do Ribei-
ra, visando compartilhar informações acerca de as-
suntos financeiros e foi voltado para servidores públi-
cos municipais e estaduais da área de Planejamento e 
Finanças, contou com a participação de 94 pessoas de 
11 Municípios: Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Capão 
Bonito, Eldorado, Ilha Comprida, Jacupiranga, Parique-
ra-Açu, Pedro de Toledo, Registro e Ribeirão Branco.

O evento contou com um ciclo de palestras bem enrique-
cedor para a formação dos gestores escolares e conselhei-
ros municipais, com os seguintes temas e palestrantes:

- Apresentação da Plataforma Conviva – Sra. Katia Padovan

- Gestão Financeira da Educação – Prof.ª Palmira Piai 

- Apontamento do Tribunal de Conta do Estado na 
área de Educação e o IEGM (Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal) - Sr. Rodrigo Correa da Costa Oli-
veira (Agente de Fiscalização Financeira do TCE-SP).

“O Seminário foi de extrema importância aos Gestores Mu-
nicipais bem como aos Conselheiros, possibilitando a todos 
uma profunda reflexão acerca dos recursos públicos que 
compõem a Gestão Financeira da Educação Municipal e 
visando o aprimoramento da prática enquanto agentes fis-
calizadores da sociedade" afirmou Simone Patricia de Cas-
tilho Cunha, Secretária Municipal de Educação de Registro.

UNDIME-SP REALIZOU SEMINÁRIO SOBRE GES-
TÃO FINANCEIRA NA EDUCAÇÃO EM REGISTRO

PRESIDENTE DA UNDIME-SP PARTICIPOU 
DA ABERTURA DO 2° SEMINÁRIO  
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 DO NOROESTE PAULISTA

 
Os membros da Comissão de Alimentação e 
Transporte Escolar da UNDIME-SP, composta 
por dirigentes municipais de educação Socor-
ro, Sud Mennucci, Cravinhos, Fartura, Descal-
vado, Junqueirópolis e Ilha Solteira, reuniram-
-se no dia 14 de julho, com representantes da 
Secretaria de Estado da Educação, na cidade 
de São Paulo.

A Comissão de Alimentação e Transpor-
te Escolar da UNDIME-SP é A Presidente da 
UNDIME-SP, Marialba Carneiro, a Secretária 
Estadual de Educação adjunta, Cleide Bauab 
cação do Sr. Marcelo Alves Ribeiro, Técnico da

Secretaria de Educação do Estado de São Pau-
lo, também participaram da reunião. “Estamos 
aqui nessa mesa para levantar os problemas 
que acercam os municípios sobre a questão 
do repasse no transporte escolar, que vem 
caindo gradativamente. Neste momento, de 
crise econômica para todos os setores, va-
mos descobrindo formas de gerenciar aquilo 
que está posto” analisou a presidente da UN-
DIME-SP, Marialba Carneiro.  

Os presentes deliberaram sobre o fato de os 
municípios que até o momento não confir-
marem a renovação do Convênio de Trans-
porte Escolar e, caso, necessitarem de esclare-
cimentos e orientações, os dirigentes devem 
entrar em contato com a Divisão Regional de 
Ensino. Caso as dúvidas ainda persistam, os 
municípios devem entrar em contato com a 
UNDIME-SP, que providenciará o agendamen-
to com a Secretaria de Estado da Educação.

  
Foto: ADE Noroeste Paulista

Nos dias 21 e 22 de julho, foi realizado o 2º Semi-
nário Internacional de Educação do ADE Noroeste 
Paulista. O seminário foi realizado no Votuporanga 
Tênis Clube, na cidade de Votuporanga.
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