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A Undime-SP, desde a sua constituição, em 1987, tem 

como objetivo social a defesa da educação pública 

com qualidade social no âmbito de atuação 

prioritária dos municípios do Estado de São Paulo.



Destaca-se, então, que a 

organização nasce em uma

época de grande exaltação

política e em período de 

discussão e elaboração da 

nova e atual Constituição

Brasileira, no Congresso

Nacional, fruto da 

redemocratização, 

promulgada tempos depois, 

em 1988.



“A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade”, destaca o artigo 205 da 

Constituição Federal (1988).



Em 23 de junho de 1987, em São 

Paulo, coordenada pela pioneira

Cleusa Pires de Andrade, 

Dirigente Municipal de Educação

de Ubatuba-SP, a seccional

nascia como instância

representativa dos municípios

paulistas nas decisões sobre

as políticas educacionais, tanto 

na esfera do Executivo e do 

Legislativo, como da sociedade

civil, e das organizações não

governamentais.



MULHER NA CRIAÇÃO 

E PRIMEIRA GESTÃO 

DA UNDIME SÃO 

PAULO 
Com Cleusa Pires de Andrade e Márcia 
Bernardes, a seccional paulista da 
UNDIME contou com 9 mulheres na 
presidência da Diretoria Executiva, sendo 
7 homens. 



Defesa

consistente da 

Educação e 

fortalecimento

dos municípios
Lema da primeira gestão da 
Undime São Paulo (1987)



Cleusa Andrade e o 

marido, Pedro Paulo 

Teixeira Pinto, entregam, 

ao então governador 

Quércia, a lista tríplice

com os nomes indicados 

pela Undime-SP para o 

Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo.



Mobilizar os Dirigentes Municipais de Educação no 

interesse das causas que protejam e defendam as 

políticas públicas da área educacional nos municípios 

do Estado de São Paulo;

Um dos objetivos desde então



A Undime São Paulo 

também...

[...] participa da formulação de 

políticas educacionais, com 

representação em instâncias

decisórias e acompanha sua

concretização nos planos, 

programas e projetos

correspondentes;



A Undime São Paulo, desde 1987, lutou, apoiou, contribuiu e 

acompanhou inúmeras causas da Educação Brasileira nos últimos anos, 

como:

• Criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB);

• Criação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb);

• Diálogo sobre a Municipalização do ensino e a autonomia das redes;

• Regularização do Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério;

• Articulação sobre a Política de Educação Infantil e outras políticas 

educacionais, 

• Acompanhamento das ações e projetos de Valorização do Magistério; 



• Política de Universalização do acesso ao Ensino Fundamental e 

expansão da Educação Infantil; 

• Política de Formação Superior para os profissionais da educação;

• Apoio para a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal;

• Plano de Ações Articuladas (PAR);

• Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb);

• Promulgação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb);

• Debate e sanção do Plano Nacional de Educação (PNE) e 

acompanhamento dos Planos Municipais de Educação (PMEs);



• Homologação e implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

• Luta para a aprovação do Novo Fundeb Permanente;

• Construção, homologação e implementação do Currículo Paulista;

• Apoio da construção de materiais pedagógicos para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental;

Formação continuada de gestores e profissionais da educação por meio de ciclo formativo

• Diálogo sobre o Financiamento da educação: Fundeb, Plano de Carreira e Piso Salarial 

dos Profissionais do Magistério;

• Implementação de projetos educacionais na pandemia de Covid-19; 

• Luta pela vacinação, contra a Covid-19, dos profissionais da Educação Básica e dos 

estudantes das redes educacionais;



UNDIME SÃO PAULO DE 

PONTA A PONTA, DO 

LITORAL AO EXTREMO 

(INTERIOR)



REPRESENTANDO OS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO, MÁRCIA 

BERNARDES OCUPA CADEIRA NO CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DE SP



Trazendo o 

protagonismo do 

aluno e a 

legislação 

educacional, 

Undime São Paulo 

realiza 31° edição 

do Fórum Estadual, 

em Olímpia-SP



O Fórum da Undime São Paulo já esteve em São Paulo, Jundiaí, Descalvado, 

Limeira, Taboão da Serra, Guarujá, São Bernardo do Campo, Itanhaém, Barretos, São 

Sebastião, Santos, Serra Negra, Embu das Artes, Barra Bonita, Atibaia e Olímpia. 

Onde será a próxima integração de gestores? 





Há 35 anos em defesa da Educação 

Pública com qualidade Social 

Undime São Paulo


