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ENCONTRO DA UT EDUCAÇÃO DA REDE MERCOCIDADES

Nos dias 30 e 31 de agosto de 2007 foi realizado, na cidade de Santo André-SP/Brasil, o

encontro da UT Educação da Rede Mercocidades e Associação Internacional de Cidades

Educadoras (AICE). Participaram do evento representantes de 47 cidades do Brasil,

Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.

Santo André, cidade responsável pela coordenação

da UTE, organizou o encontro com objetivo de

discutir diversas experiências educacionais locais,

bem como difundir sua prática a partir do consenso

entre os representantes dos municípios da região.

O encontro foi aberto com a palestra da Oficial de

Projetos da UNICEF, Maria de Salete Silva, a qual

abordou o tema “Educação na América Latina e

Caribe: situação atual e desafios”.

Maria de Salete disse que a análise da situação

educacional na América latina mostra que a região

tem aumentado seus investimentos em Educação,

assim como criado melhores sistemas de avaliação.

A maior parte das crianças estão matriculados e a

taxa de atendimento tem crescido desde 1980. No

entanto, assinalou que os níveis de qualidade,

igualdade e eficiência, permanecem baixos.

Na noite do primeiro dia, os participantes

visitaram a Sabina – Escola Parque do

Conhecimento.  No dia 31 foram realizadas visitas

a diversas unidades escolares de Santo André.

Cleuza Rodrigues Repulho, coordenadora da UTE,

destacou o crescimento do número de cidades

participantes nesta unidade, de 30 em 2006,

passou para cerca de 50 neste ano de 2007. A

UTE reuniu representantes da Rede Mercocidades e também envolveu representantes da

AICE no Brasil e na América Latina.
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Outro projeto revelado foi referente ao curso de pós-graduação, que será constituído

através de uma parceria com o Ministério da Educação do Brasil. A proposta tem como

objetivo efetivar um curso a distância sobre políticas educacionais do Mercosul.

A representante da AICE na América Latina, Romina Trincheri, se referiu ao encontro como

uma oportunidade para oficializar a cooperação entre as duas redes (AICE e

Mercocidades). Segundo Romina, a iniciativa permitirá efetivar políticas de cooperação

internacional, lutar pelo interesse de todos e desenvolver políticas de educação.

A AICE, com sede em Barcelona- Espanha, conta ainda com um escritório regional no

Brasil e um na América Latina. Atualmente, possui mais de 300 cidades filiadas em todo o

mundo.

Outros detalhes e fotos do evento: www.redenoarsa.com.br

II REVISTA DA UT EDUCAÇÃO

As cidades que participaram do encontro em Santo André poderão divulgar suas

experiências educacionais na II Revista da UT Educação. Para isso, basta que os

representantes das cidades preencham o Formulário de Experiência com o resumo do

programa/projeto (já enviado por e-mail) e encaminhem juntamente com 1 fotografia para

o e-mail asalmeida@santoandre.sp.gov.br até dia 28/09/2007.

ACORDO BILATERAL ENTRE BRASIL E ARGENTINA

A UT Educação firmou um Acordo Bilateral entre Brasil e Argentina para intercâmbio de

diretores de unidades escolares de ensino fundamental. Participam deste acordo 7 cidades,

sendo 4 brasileiras e 3 argentinas1: as cidades brasileiras são Belo Horizonte (MG),

Gravataí (RS), Salvador (BA) e Santo André (SP); e as cidades argentinas são Buenos

Aires, La Matanza e Mendoza.

Quatro diretoras de unidades escolares de cada cidade visitam diferentes cidades do país

parceiro. As atividades do intercâmbio têm como objetivo possibilitar conhecimento da

política educacional no âmbito municipal, estadual e nacional, assim como fortalecer as

relações e aproximar culturalmente os países pertencentes ao Mercosul. Além disso,

possibilitará reconhecer problemáticas semelhantes e partilhar experiências inovadoras,

mesmo que não possam ser replicadas em outros municípios.

Entre os dias 9 a 16 de setembro ocorreu a primeira

fase do Intercâmbio, em que as diretoras das

cidades argentinas visitaram as cidades brasileiras.

Em novembro, entre os dias 4 a 11, será a vez das

diretoras das cidades brasileiras visitarem as

cidades argentinas.

                                          
1
 Inicialmente estava previsto 4 cidades de cada país, mas houve desistência de uma cidade argentina.



3

ENCONTRO INTERNACIONAL DE GRAVATAÍ -

As inscrições para o 2º Encontro Internacional de Educação (EIE 2007) estão abertas. O

EIE acontecerá entre os dias 21 a 24 de novembro de 2007, em Gravataí-RS/Brasil. O

evento será realizado pela Prefeitura de Gravataí, através da Secretaria Municipal de

Educação (Smed) em parceria com o Ministério da Educação do Brasil.

O tema da 2ª edição do encontro será “Práticas e Teorias: Novos rumos da educação

popular para a Educação Básica no Brasil, América Latina e no mundo”.

Neste encontro, as diretoras que fazem parte do Acordo Bilateral da UT Educação

apresentação os resultados das trocas de experiência.

Detalhes do encontro e informações: http://www.gravatai.rs.gov.br/eie/

SEMINÁRIO EM TANDIL - ARGENTINA

A cidade de Tandil – Argentina realizou entre os dias 13 e 14 de setembro de 2007 o

Seminário “Políticas de Integração Regional: experiências exitosas no Mercosul”.

O objetivo deste seminário foi apresentar as políticas de integração regional

implementadas pelas diferentes cidades e difundir ações no âmbito da Rede Mercocidades.

Os projetos apresentados foram publicados num livro com o mesmo título do seminário.

A UT Educação apresentou seus projetos de integração regional, em especial, o Acordo

Bilateral entre Brasil e Argentina.

EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL DE SALVADOR-BA/BRASIL

A experiência educacional de Salvador-BA/Brasil apresentada durante o encontro da UTE

em Santo André está disponível na web. Os usuários serão apresentados ao “PETI – Aulas

Multimídia”, tendo acesso a todas as aulas desenvolvidas até o momento para disciplinas

do Ensino Fundamental e também para alunos do Projovem.

Para visualizar, basta acessar o site  http://www.educacao.salvador.ba.gov.br – clique em

Programa de Educação e Tecnologias Inteligentes.

Login: evento.peti

Senha: 0101

Este login e senha estarão disponpiveis até o dia 28/09/2007.
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CIDADES INTERESSADAS NA COORDENAÇÃO DA UTE EM 2008

As cidades interessadas em assumir a coordenação da UT Educação da Rede Mercocidades

em 2008 deverão encaminhar um Plano de Trabalho (modelo já encaminhado por e-mail)

preenchido para o e-mail asalmeida@santoandre.sp.gov.br até o dia 28/09/2007.

A cidade de Santo André apoiará a cidade que vier assumir a coordenação no próximo

exercício.

PRÓXIMA CÚPULA

A próxima Cúpula da Rede Mercocidades acontecerá na cidade de Assunção – Paraguai

entre os dias 21 a 23 de novembro de 2007. A participação das cidades é muito

importante, visto que todas as Unidades Temáticas realizarão suas reuniões.

Durante a Cúpula serão definidas as cidades coordenadoras das UTs em 2008, as quais

deverão encaminhar seus respectivos Planos de Trabalho antecipadamente.

CLEUZA REPULHO RODRIGUES

Coordenadora da UT Educação da Rede Mercocidades

Secretária de Educação e Formação Profissional de Santo André –

SP/Brasil

Maiores Informações:

Adriana Sousa de Almeida

Tel.: 55 – 11 – 4433.0549 ou 4433.0701

E-mail: asalmeida@santoandre.sp.gov.br


