Excelência na Gestão
da Educação Municipal
Informações importantes

Excelentíssimo(a) Prefeito(a),
A Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação representa os
gestores responsáveis pela Educação municipal de todo o País. Há 26 anos trabalha
na articulação, mobilização e integração dos Dirigentes com o objetivo de construir e defender a Educação pública com qualidade social. Nossa instituição tem
seccionais em cada um dos estados, com uma secretaria executiva em Brasília. Em
outras palavras, somos o ponto de apoio do seu Dirigente de Educação em todas as
políticas nacionais direcionadas aos municípios.
O seu Dirigente deve estar preparado para os Fóruns Ordinários das seccionais
da Undime, entre fevereiro e abril de 2013. Já em maio ocorre o nosso 14º Fórum
Nacional. E a presença do responsável pela Educação de seu município é muito
importante para se informar sobre as políticas e programas educacionais do País.
Sabemos que, nas últimas eleições, um dos temas que mais pautou os debates
com a sua comunidade foi, certamente, a oferta da Educação pública. Este é um
assunto obrigatório quando pensamos em uma sociedade mais justa, ativa e progressista. Como administrador municipal, Vossa Excelência tem a oportunidade de
impulsionar as políticas do setor e ser lembrado como grande parceiro da comunidade educacional.
Para isso, há muitos desafios a serem encarados, como, por exemplo, a ampliação do acesso das crianças menores de 3 anos, e a garantia da matrícula de todas
as crianças de 4 a 5 anos na Educação Infantil; a alfabetização na idade certa; a ampliação da oferta de Educação de Jovens e Adultos, dando continuidade ao processo
de alfabetização de adultos; o cumprimento da Lei do Piso Nacional para os Profissionais do Magistério, com a valorização da carreira; a realização das conferências
municipais de Educação, preparatórias à Conferência Nacional de Educação (Conae
2014); e a construção do Plano Municipal de Educação.
A Undime o auxilia nesta tarefa ao editar duas publicações em parceria com o
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o Ministério da Educação e a
Fundação Santillana: a Agenda dos Cem Primeiros Dias e o caderno de Orientações ao Dirigente Municipal de Educação – Fundamentos, Políticas e Práticas.
O objetivo é ajudar o Dirigente Municipal de Educação no processo de planejamento e gestão da Secretaria, o que refletirá na melhoria do processo de ensino-aprendizagem e na qualidade da Educação ofertada.
Gestão que garanta o acesso e a permanência dos alunos em uma Educação de
qualidade: este é o desejo da Undime aos Prefeitos, Prefeitas e Dirigentes Municipais de Educação. Que juntos possamos fazer a diferença em defesa de uma Educação pública de qualidade social para todos os brasileiros.
Bom trabalho!
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