De olho nos planos -Inscreva-se!

Inscrições abertas: reconhecimento nacional valoriza escolas, fóruns,e movimentos com
experiências participativas sobre Planos de Educação

Escolas, conselhos, fóruns, Secretarias de Educação, movimentos e organizações da
sociedade civil podem inscrever no Reconhecimento Público De Olho nos Planos tanto
experiências participativas que tenham realizado na construção dos Planos de Educação,
quanto propostas para seu monitoramento e avaliação. Os interessados devem se cadastrar
por meio do portal da iniciativa até o próximo dia quatro de outubro.

www.deolhonosplanos.org.br

www.facebook.com/DeOlhoNosPlanos

“Além de valorizar experiências participativas na elaboração ou revisão dos Planos, nosso
objetivo é mobilizar a construção de estratégias para o monitoramento participativo desses
documentos que orientam a educação no município ou estado durante os próximos dez anos”,
afirmou a assessora da iniciativa, Ananda Grinkraut.

Para os inscritos, será oferecido um curso à distância opcional com o objetivo de contribuir com
a sistematização e o monitoramento das experiências e propostas inscritas. “A partir do
processo de formação, poderemos realizar a seleção para o Reconhecimento das experiências
e propostas que serão divulgadas nacionalmente em maio de 2016”, explicou Ananda.
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___

Quem pode participar?

– Fóruns e Conselhos Municipais e Estaduais de Educação

– Comissões responsáveis pela coordenação de seus Planos de Educação

– Movimentos sociais, coletivos, redes e organizações de sociedade civil

– Secretarias de Educação

– Conselhos Escolares

– Escolas

___

Categorias para inscrição

Já no momento de inscrição, os interessados deverão classificar suas propostas ou
experiências em uma ou nas duas categorias a seguir: “Experiências participativas na
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elaboração e revisão do Plano de Educação” e “Propostas de monitoramento participativo do
Plano de Educação”.

Após a organização, coletivo ou instituição se inscrever em uma das duas categorias, podendo
concorrer com até uma experiência participativa e uma proposta de monitoramento, será
oferecida uma formação à distância para os que forem selecionados, seguida da análise das
experiências e propostas sistematizadas.

A divulgação das experiências participativas e propostas de monitoramento selecionadas será
realizada em maio de 2016. Os registros das experiências participativas selecionadas irão
compor uma publicação com vários artigos sobre participação nos Planos de Educação e as
propostas de monitoramento subsidiarão a elaboração de materiais, campanhas e de um
banco de experiências no portal De Olho nos Planos, a ser amplamente divulgado no país.

Iniciativa De Olho nos Planos

O Reconhecimento Público é uma ação da iniciativa De Olho nos Planos, que é composta
pelos parceiros Ação Educativa, Associação Nacional de Política e Administração da Educação
(Anpae), Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação (FNCE), Instituto C&A, União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação (Uncme), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Lembrando que as inscrições poderão ser realizadas até o dia quatro de outubro por meio do
site da iniciativa
, no qual podem ser consultados, também, o regulamento, o cronograma, o vídeo de
apresentação e demais informações sobre o reconhecimento.
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Reconhecimento Público

Inscrições: até 04/10/2015

Formação à distância (opcional): de novembro de 2015 a fevereiro de 2016

Seleção: março de 2016

Divulgação nacional: maio de 2016

Mais informações:www.deolhonosplanos.org.br/reconhecimentopublico

Contato para entrevistas

Jornalista da iniciativa: Gabriel Maia Salgado
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Assessora da iniciativa: Ananda Grinkraut

E-mail: gabriel.salgado@acaoeducativa.org

Telefone: (11) 3151-2333 – Ramal 170
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