XXII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME
SÃO PAULO
DATA: 08 e 09.08.2018
LOCAL – CENTRO DE CONVENÇÕES VICTOR BRECHERET - ATIBAIA – SP

TEMA CENTRAL

O Conselho Municipal de Educação como protagonista na ação de construção dos
Currículos após a homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
SÃO PAULO
A entidade tem como seu objetivo maior fortalecer os Conselhos Municipais de Educação, por meio da
Formação Continuada dos Conselheiros, tendo em vista a gestão democrática e participativa, que assegure
o exercício das suas funções, de forma a viabilizar a garantia do direito à educação básica com qualidade
socialmente referenciada, conforme assegurado nos Planos Municipais de Educação aprovados em Lei.
Para tanto faz uso das seguintes estratégias:


Estimular a troca de experiência entre os conselheiros, discutindo estratégias de interação, de
divulgação e atuação junto à população, garantindo assim seu caráter democrático;



Fomentar a criação e consolidação de Sistemas e Conselhos Municipais de Educação;



Orientar os conselhos municipais de educação para atuação no monitoramento e avaliação dos
planos municipais de educação.



Subsidiar os conselheiros municipais de educação para atuação no âmbito dos municípios, para
regulamentação e consolidação da Base Nacional Comum Curricular.

PROGRAMAÇÃO:
08.08 (MANHÃ):
07:30h às 09:00h - Credenciamento e café de boas vindas
08:45h às 09:00h - Apresentação de escola
09:00h às 10:00h - Mesa de abertura

10:00h às 12:00h - Gestão democrática e direito à educação: o importante papel dos órgãos de controle
social. Prof. Eduardo Cezar da Silva, Presidente Estadual da UNCME - SP
12:00h às 13:30h - Intervalo para almoço

08.08 (TARDE):
13:30h às 14:30h - A BNCC e a formação de professores: Um processo que precisa ser conversado. Prof.
Ms. Diego Moreira, Mestre em Educação pela PUCSP
14:30h às 16:00h - Ministério Público e Conselho Municipal de Educação : articulações necessárias para a
garantia do direito à educação. Antonio Carlos Ozorio Nunes e João Paulo Faustinoni e Silva – Ministério
Público do Estado de São Paulo
16:00h às 16:30h - Café
16.30 às 18:00h - A educação de jovens e adultos mediante a BNCC. Profa. Dra. Valéria Aparecida Vieira
Velis, ex-presidente da UNCME - SP
CONFRATERNIZAÇÃO: HORÁRIO A DEFINIR
09.08 (MANHÃ):
08:00h às 08:30h - Apresentação cultural
08:30 às 10:00h - A implementação da BNCC na educação infantil e o protagonismo dos Conselhos na ação
colaborativa de construção do Currículo. Profa. Doutoranda Angélica Curvelo Alves, Diretora de formação
da UNCME – SP.
10:00h às 10:30h - Café
10:30h às 12:00h - A BNCC como referencial nacional de qualidade e os conselhos municipais de educação.
Profa. Dra. Ghisleine Trigo Silveira, Conselho Estadual de Educação.
12:00h às 13:30h - Intervalo para almoço

09.08 (TARDE):
13:30h às 14:30h – Compartilhamento de experiências exitosas do município de Atibaia.
14:30h às 16:00h – Práticas baseadas em evidências para a Inclusão: caminhos para a implementação da
BNCC na educação inclusiva. Prof. Dr. Lucelmo Lacerda, Universidade Federal de São Carlos.
16:00h às 17:30h - Momento UNCME: um panorama dos conselhos municipais de educação no Estado de
São Paulo: perspectivas e desafios Circulo de Debates e Proposições. Eleição do município que acolherá o
encontro em 2019.
17:30h - Café de despedida

