









   




  


  




   
 
     







 

  

 

 









 



 

 


 




   
 
   
  



  
  
   
  
   
   


  
  
  
   









 



 
   


  


 


 
 


  




 
 
    



 






  


 

   
   

   
  




 
 
  









 



   
 


   

 




 


   



    

 
   
     
    


  


 






  


   

 














 

   
 











 


 
 






      



  


    


 
 


   










Valorização profissional, formação continuada, concurso público e pagamento do Piso Nacional são as principais reivindicações
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Na abertura dia do Congresso, conjuntura econômica e social foi o tema principal das discussões. Educação de qualidade também 




Especialistas destacam importância da participação da comu-
nidade na fiscalização dos recursos públicos enviados à escolas

 

 
 


     
   





   

  




 
   




 

   






   
  

 



    




 

  

 


   
 






  
 

 



    



  


   

 


     

 


  

 
   
   
 



 


 


 



   
   

    
  

   

  
  
  





   
  


  

 


    

    





  





 
 

 





 






  



     
 







 

 
  


 






 



    







  

    
  

 


 









 



Garantir o acesso de todas as crianças à Educação Infantil, conforme determina lei, requer
mais investimentos na estrutura física, na formação de pessoal e no projeto pedagógico 









  







 






 










  



 
  




   
 






 

 








    


    
   
     

   


    
  
   


    



 
 



  










  
  


   
 
    


   









  
 


 



 


 
     
 
  
 
   




 
 

 





 
 

 


 



 

  




   

 


 


 
















  

 
   
 

  
 



  
 


 


 




   



    
 



 

 











 
  


  

   




  
 
 

 
 
  






 






 



 


 
 


 

 
 
   
  

  


 





  
    


  



   
   

  
 
   
   
   
     

  

    
  










 


 


     



     




     
     
  

    


    













 


Valorizar os profissionais da Educação, com o pagamento do Piso Nacional e formação continuada, é princípio básico para um ensino de melhor qualidade, concluem educadores e especialistas 
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Em busca de solução, educadores discutem os motivos que levam mais de 1,6 milhão de adolescentes a abandonarem a escola 


Vontade social e envolvimento de Conselhos Escolares fazem a diferença no sucesso das escolas de tempo integral, diz professora






 




 







  

   
   
   
      
 
     



     
    
     
  

  

    
  
 

   
    
   











 


Painel discute os prejuízos à qualidade da educação impostos pela rotatividade, precarização e terceirização

 

Cobrança de taxa extra para atendimento médico e demora no agendamento de consultas lideram as reclamações  

 
 







 







 

  


  



  
  




 




 



 




 











 





 

 


 


 

  







 


 


   


 
   
 
  
 

   


 

 
 





  



 
 






 



 
  







 

  
 

  





 













 



 
    
 



 
    


 

   
     
    

  

 
 
  
   
  


   

  



      

 
    
    






 


   
 

    

    
    
    
  


 



 


 
 




  


  
  
      
               
      

    


 

     
   
     
  
    
    
     
         
  

    

   

   
         
     

     
     




  
    

    

    

    
   


     
    
   




    

      






 

  





 



    

    





  

 
   


 






 




 


     









 



   
 

  





  
      
    






  






 

  

   




 
Implantação dos planos de carreira e do piso salarial nacional
foram conquistas importantes para os administrativos da
Educação. Desafio agora é lutar pelo cumprimento da lei 
que define os servidores como profissionais da área 













 


   
 


 








 



  

  
 


  





 

    
 






 






 

 

 

 

   






Três mesas de interesse debatem papel do professor no combate às diferentes formas de violência e preconceito dentro da escola
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“A grande conquista do Sintego foram os planos de carreira
para a categoria, pois nisso está traduzido tudo aquilo que 
nós precisamos enquanto profissionais da Educação”



























































 































































































   
   
 
   
  
   
  
    






 





 
 


 

 


 
 

  


