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O SECRETAR IO REAL IZA ENCONTRO COI.l D TRETORES

E COORDENADORES PEDAGOG I COS

0 professor Paulo Freire
quer conversar com os Dire-
tores e Coordenadores Pedag5

gicos de todas as escolas da

rede. Para isso, f oi prepara
do um cronograma anual de en

contros por NAE, iniciado no riltimo dia 6,

ria B ib I ioteca Inf ant i I de Santo Ama ro, reu
nindo aproximadamente 150 pessoas entre
Di retores e Coordenadores Pedag5gicos do

NAE-5.

Nesse encontro foi discutido como eixo
central o Estatuto do Magist6rio e a pro-
posta de eleiESo de Diretor.0 SecretSrio
man i festou sua vontade de rea I i zagSo de

um plebi sc ito para a questSo da ele i95o.
Tamb6m estiveram presentes ao encontro, a professora Ana Maria Saul e a

coordenadora do NAE-5, Maria Nilda de Almeida Teixeira Leite. 0s educado
res mostraram-se bastante satisfeitos pela oportunidade de conversar dire-
tamente com o professor Paulo Freire.

0 pr5ximo encontro estS marcado para o dia 27 de iunho, is l4 horas com

os Di retores e Coordenadores peda96gicos do NAE 2.
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ou o terceiro curso de capacitagSo de monitores e supervisores do

o dia 27 de maio, pF€parando mais 270 monitores. J5 est;o em fun-
o cerca de 700 Nricleos de Alfabetizagio caminhando em diregSo ;
mil Nricleos at6 o f inal deste ano.
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O NOSSA EXPER I ENC I A PEDAGOG I CA

E otvur-cADA Em coNGREsso

A Secretaria Municipal de EducaESo

participou do l9 Congresso Estadual Pau-
I i sta sobre Formag5o de Educadores "RUM0

A0 SECULO XX I " promov i do pe I a UNESp, €rr

Aguas' de S5o Pedro, de 20 a 23 de ma io
Foi apresentado, pela equipe da DOT, um

projeto inovador de nossa Secretar i a, na

Srea de FormagSo de Professores: o curso
de Habi I ita95o para o Magist6rio destina
do aos monitores de EDA. 0 vIdeo e os de

poimentos apresentados sobre a nossa ex-
peri6ncia pedag5gica despertaram grande
i nteresse ent re os part i c i pantes do Con-gresso.

RUMO AO SECULO rc(l
Pcriodo

90 6 93 de maio de 1990
Loc.l

Grande Hotel s60 Pedro
Aguas de Seo P€dro - SP

P.omofSo
UNESP

O GRUPO DE COMUN t CACAO EM AgAO

O GRUPO DE C0MUNICAeAO da SME reuniu-se novamente no dia 8 ae junho na

Assessoria de ComunicagSo e lmprensa. Nessa reuni5o, foi dada continuidade
5 Aiscuss5o iniciada no Iltimo encontro de l9 de junho, sobre as propostas
de pauta para o "MURAL". Foi proposta a abordagem das prioridades desta Ad

ministraESo como gancho para acontecimentos na rede municipal. Entre eles,
pode-se destacar: Depredagio e ConservagSo de Escol as, Trabal ho de Educa -

E5o Infanti l na EMEI "El is Regina", DistribuigSo de Haterial DidStico, M€-

renda Escolar e um recado do professor Paulo Frei re.
A pr5xima reuniSo ficou marcada para o dia 29 de junho, is th30, f,o sa-

la da ACl, quando serSo aval iados os trabalhos do "MURAL" e discutidos no

vos encaminhamentos relativos i'nossa politica de ComunicagSo.
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O REESTRUTURAEAO DAS PUBLICACUES DA A.C. I.

Racional izando nossa pol Itica de informag6es, comunicamos aos

leitores que este e o ultimo ACI INFORMA a circular semanalmente.
de agora, este informativo circularS incluIdo na Iltima pigina do

senha da imprensa diSr ia. Da mesma forma, o HOJE ESPEC IAL tamb6m

de circular, tendo seu conteudo incluido no H0JE diSrio.
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