UNDIME e Sindicato das Escolas Particulares do
Estado de São Paulo - SIEEESP se unem com a
APREESP e CMM em Seminário de Educação
“O Seminário objetiva discutir com educadores e profissionais da
educação o retorno às aulas”.
A APREESP – Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo e o CMM –
Consórcio de Municípios da Mogiana estarão realizando no próximo dia 28 de
setembro às 10h, via remota, com o apoio institucional da UNDIME – União dos
Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo e o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo – SIEEESP, o Seminário de
Estadual de Educação que objetiva discutir a “Volta às Aulas” no Estado.
Segundo o presidente interino da APREESP e CMM
Edson Ávallos esse seminário surgiu a pedido dos
próprios Secretários Municipais de Educação. “Quando
pensamos em discutir Educação no nosso estado de
São Paulo, jamais poderíamos fazê-lo sem a chancela e
a parceria destas importantíssimas entidades UNDIME E
SIEESP, as quais são entidades organizadas, idôneas,
comprometidas em sua plenitude com a causa da
educação não só de São Paulo, mas também do Brasil
como um todo”, repercutiu o presidente.
De acordo com Ávallos este é o momento de
refletirmos sobre a importância do papel dos Professores e profissionais de
educação na contribuição efetiva para formação e construção de um mundo
melhor, mais justo, igualitário e fraterno, principalmente neste momento de
pandemia onde temos que dar continuidade a vida, retomar aos pouco o processo
educacional no Brasil, com medidas rígidas e necessárias, agora sob uma nova ótica,
a de escrever o futuro pós-pandemia, promover a união entre as pessoas, as
entidades e os diversos setores da economia, local, regional, estadual e mundial,
valorizando o pequeno e médio empreendedor, grandes impulsionadores do
processo de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda.

A Professora e Presidente da UNDIME, Márcia
Bernardes, formada em Letras e Pedagogia, possui
especialização em Psicopedagogia, Supervisão Escolar,
Gestão na Educação Infantil e especialização em
Alfabetização. É diretora de escola efetiva na rede
municipal de ensino de Atibaia, mas atua como
Dirigente Municipal de Educação do município há
quase 8 anos. Já atuou e atua em diversas frentes e
grupos de trabalho relacionados às políticas públicas
educacionais, regime de colaboração, financiamento da educação, formação de
professores e educação infantil no Estado de São Paulo e na esfera federal. Já foi
vice-presidente Regionais/Interior da Undime São Paulo e, também, Vice-Presidente
da instituição. É professora universitária da UniFAAT Centro Universitário e
professora da pós-graduação do Instituto Casagrande.
O Professor Benjamin Ribeiro da Silva deu seus
primeiros passos na cidade paulista de Rancharia, vindo
posteriormente para São Paulo, onde constituiu família
e vive até hoje. Sempre marcou sua trajetória pela
liderança, benemerência e empreendedorismo. Por
onde passa deixa sua marca e todos o conhecem bem.
Um educador nato, que trabalha em prol da qualidade
e da melhoria do ensino e um excelente administrador.
Empreendedor na área educacional e por seu trabalho
social à frente da SOBEI - Sociedade Beneficente
Equilíbrio de Interlagos, é que Benjamin consegue realizar sua grande obra de
benemerência. Professor Benjamin é Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino no Estado de São Paulo – SIEEESP, Membro Diretor da FENEP –
Federação Nacional das Escolas Particulares.
O Debate será mediado pela Professora Marisa Triani,
Presidente do Conselho Técnico Estadual da APREESP
– Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo e
Consultora

Técnica

do

CMM

–

Consórcio

de

Municípios da Mogiana, formada em Matemática e
Pedagogia com Administração e Supervisão Escolar.
Especialização em Estatística e Direito Educacional.
Diretora Administrativa da empresa Triani Assessoria e
Treinamento Educacional e Diretora Pedagógica da
Triani Editora e Soluções Pedagógicas. Aposentada como Diretora de Escola da
Rede Pública Estadual. Já foi Dirigente Regional de Ensino em Ribeirão Preto e
Professora Universitária do Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto.

