GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

MEC recomenda curso de especialização para gestores da educação do
Programa Bolsa Família
Com o intuito de aprimorar a qualidade das atividades desenvolvidas pelos
integrantes do Programa Bolsa Família na Educação (PBF), o Ministério da
Educação (MEC) em parceria com as Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), neste primeiro semestre vai lançar o programa nacional de formação de
gestores educacionais do PBF. A ideia é fortalecer a rede nacional destes
profissionais que atuam no acompanhamento do PBF nos aspectos, políticos,
éticos e sociais. As inscrições iniciaram nesta terça-feira, 18 e encerram já
nesta sexta-feira, 21 de fevereiro.
Em relação ao papel dos gestores da educação no programa, consiste na
atuação de estratégias de superação da miséria e de enfrentamento das
condições objetivas que inviabilizam um justo e digno viver para crianças,
adolescentes e jovens na faixa etária de 06 a 17 anos. O curso de formação
utiliza o Programa Bolsa Família como objeto de estudo e reflexão, mas
também avança no debate, reflexão e discussão em torno do tripé educação,
pobreza e desigualdade social.
O MEC através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (MEC/Secai), tem como uma de suas atribuições
acompanhar a frequência escolar de crianças, adolescentes e jovens na faixa
etária de a 06 a 17 anos de idade participantes do PBF.
Existem diversas ações em torno do trabalho desenvolvido pelos gestores e, o
levantamento de demandas realizado em 2013 se apresenta como uma delas.
Segundo dados do MEC, o acompanhamento da frequência escolar mobiliza
aproximadamente 40 mil profissionais da educação.
Quem pode se inscrever?
Podem participar coordenadores municipais e estaduais do programa Bolsa
Família, (antigo OMM), operadores auxiliares (municipais e estaduais),
gestores escolares, secretários municipais de educação e professores (as).
Pré-inscrição
Os interessados em efetuar a pré-inscrição devem acessar o formulário (online)
disponível no endereço: www.processoseletivo.ap.gov.br.

