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PAUTA

9h - Fala Institucional - Márcia Bernardes – Presidente da Undime São Paulo

9h30 - Apresentação do Programa de Recomposição de Aprendizagem "Aprender Juntos", com a 
equipe da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEDUC-SP).
- Vinícius Bueno
- - Stephanie Oliveira 

10h10 - Processo de organização das etapas Municipais e, ou, Intermunicipais, Regionais e Estadual 
da IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 2022, pela coordenação da União Nacional 
dos Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo UNCME/SP, com o apoio do Fórum 
Nacional de Educação – FNE e demais instâncias. 
- Milton Herrera - Coordenador Estadual da UNCME/SP 
- Ana Lúcia Porfírio e Carmen Leslaine - Diretoras de Acompanhamento de Polos da UNCME/SP



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);

135 municípios associados 
(dado atualizado em 
14/02/2022);

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 no dia 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/4sK
DcPiBMfbxzHXd8.

mailto:undimesp@undime-sp.org.br
https://forms.gle/4sKDcPiBMfbxzHXd8




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

• Hoje, 15 de fevereiro,  já somamos 135
cidades.







Inscrições encerradas









Evento híbrido
• A UNDIME retransmitirá o evento em seu canal do YouTube

(https://www.youtube.com/undimesaopaulo) e página do 
Facebook (https://www.facebook.com/undimesaopaulo).

https://www.youtube.com/undimesaopaulo
https://www.facebook.com/undimesaopaulo


Dias 29, 30 e 31 de março, em novo local. 



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





Márcia Bernardes
Presidente da Undime São Paulo

Dirigente Municipal de Educação de Mairiporã-SP 

E-mail: mbernardes.edu@gmail.com

Instagram: @mbernardes36

Nossos canais de comunicação: 
https://linktr.ee/UndimeSaoPaulo

mailto:mbernardes.edu@gmail.com
https://linktr.ee/UndimeSaoPaulo

