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Pauta

ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO / ENCONTRO
SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO/CRESS-RJ

Informes:
Encontro Estadual de Educação
Encontro Nacional de Educação

Informações estão sendo veiculadas o site do
CRESS.

Síntese do Debate

O CRESS/RJ participou da organização e esteve
presente no Encontro Estadual (26/07) e estará
Foram debatidos os argumentos sobre a importância da
no Encontro Nacional de Educação (8 a
realização do Encontro, quais sejam: refletir sobre o
10/08).Os encontros reúnem docentes,
trabalho de assistentes sociais nas escolas, discutir o
servidores, estudantes, pesquisadores e
trabalho do Proinape/SME; debater se o trabalho de
assistentes sociais deve acontecer dentro das escolas ou movimentos sociais, com objetivo de produzir
em um conjunto de escolas ou na CRE.
uma nova agenda da sociedade brasileira para
a educação, em contraposição àquela colocada
pelos governos, responsáveis pelo atual
sucateamento da educação. Na etapa estadual
o CRESS compôs a mesa de abertura e

coordenou grupo de discussão. Na Nacional
participará do evento incluindo Ato, no dia da
abertura 08/08 saindo da Candelária –
Cinelândia, em defesa da educação pública,
laica, gratuita,de qualidade e socialmente
referenciada e contra a criminalização dos
movimentos sociais.

Encaminhamento
Político

Propostas de mesas para o Encontro (revisar nomes das
mesas depois )
Mesa 1 :Educação Básica e SS - Eliana Bolorinho
(UNESP) ou Eveline Algebaile (UERJ)
Mediadora: Francine
Mesa 2 : Serviço social dentro ou fora da escola
Luiza (na escola); NIAP (Gestão).
Mediador: Prof. Ney ou Felipe

Divulgação, acompanhamento e participação no
Encontro Nacional de Educação.

Local e atividade cultural: Colégio Pedro II

Responsável

Silvia, Felipe , Francine e Nelydes

Comissões de Educação e Comunicação
CRESS/RJ

Encaminhamento
Administrativo

Contato com professores
Verificar viabilidade do CRESS para financiar vinda de uma
professora de São Paulo.

Providenciar faixa para o Ato.
Funcionário do CRESS para trabalhar no
credenciamento no dia do Encontro.

Encaminhar providências administrativas com o Colégio
Pedro II

Responsável

Silvia, Felipe e Nelydes

Silvia

Prazo para
Resposta

Próxima reunião da Comissão

Dia 08/08

