




A Undime São Paulo foi 
fundada em 23 de junho de 

1987, há 35 anos 

A Undime São Paulo é constituída 
por: 

- 13 macrorregiões (com 
coordenadores); 

- 49 polos regionais (com 
representantes); 

- 212 municípios associados (dado 
atualizado em 23/02/2022); 

- Sede oficial em São Paulo-SP.  

 



Campanha de 
Associação 2022 

Destacamos a importância de os municípios 
realizarem o pagamento do boleto o quanto 

antes, garantindo à associação e a 
oportunidade de dialogar com inúmeros 

outros gestores e de #SerUndime!  

 

Os boletos vencem HOJE, 24 de fevereiro de 
2022. 



• Caso não tenha recebido o boleto de 
associação, solicite pelo e-mail: 

    undimesp@undime-sp.org.br 

 

• Faça a atualização cadastral do seu 
município acessando: 

•  https://forms.gle/4sKDcPiBMfbxzHXd
8. 
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Apoio Jurídico  

A Undime São Paulo possui um time de especialistas em Direito 
Educacional, Municipalista e do Trabalho.  

  

O apoio jurídico da seccional é um importante instrumento aos 
associados que necessitam de respostas claras, objetivas e de acordo 
com a legislação educacional. 

Pedidos de pareceres jurídicos podem ser solicitados em: 

  

undimesp@undime-sp.org.br  
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SOMOS A MAIOR CONGREGAÇÃO DE 
GESTORES PÚBLICOS EDUCACIONAIS DO 
BRASIL  

 



• Em 2021, 553 cidades paulistas se 
associaram à UNDIME. 

 

• Hoje, 24 de fevereiro,  já somamos 212 
cidades ADIMPLENTES. 



Todavia, 100% das redes que, até este 
momento, não retornaram, 

expressaram que as aulas no ambiente 
escolar voltam no próximo mês, março. 

95% dos participantes também 
responderam que as aulas presenciais 
são obrigatórias, contra 5% que não 

colocaram esse retorno de forma 
obrigatória aos alunos. 



Dias 29, 30 e 31 de março, no Hot Beach, em Olímpia-SP  



Em 2022, a Undime São Paulo 
realizará uma série de formações 
educacionais e eventos formativos 
para apoiar as redes municipais 
paulistas.  



Ações 
formativas do 
“Currículo em 
Ação” 

 

 

 

Neste ano, Undime São Paulo, 
Secretaria de Estado da Educação e 
Ministério da Educação realizarão 
diferentes seminários regionais, de 
forma presencial, para reforçar a 
implementação do Currículo 
Paulista, homologado em 2019. 



Em 2022, a Undime São Paulo firmou 
parceria com o Instituto de Estudos 

Avançados, da Universidade de São Paulo 
(USP), para apoiar gestores em formações 

pedagógicas e técnicas. 

 

Em 2021, ambas instituições realizaram o 
Ciclo de Cursos “Políticas Públicas e a 
Qualidade da Educação Brasileira”, na 

modalidade ATUALIZAÇÃO e 
APERFEIÇOAMENTO, com certificação pela 

própria USP. 



Uma parceria importante para a 
construção de materiais de apoio 
aos professores, como o Material 
para a Educação Fundamental em 
Língua Portuguesa e Matemática 
(anos iniciais), Educação Infantil, 
entre outros. 



Lançamento do material 
da Educação Infantil, 
durante o Fórum da 
Undime São Paulo, em 
Atibaia-SP. 
 
24 de novembro de 2021 







Apoiadores: 





 
 
 
 
 
 
Márcia Bernardes 
Presidente da Undime São Paulo 
Dirigente Municipal de Educação de Mairiporã-SP  
 
E-mail: mbernardes.edu@gmail.com  
Instagram:  @mbernardes36 
 
 
 
Undime São Paulo  
 
Todas as redes sociais da seccional estão  
disponíveis em:  
https://linktr.ee/undimesaopaulo 
 
E-mail: undimesp@undime-sp.org.br  
Portal: www.undime-sp.org.br  
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