PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
Programa Compromisso pela Educação
Todos Pela Educação e FNP

Público-Alvo: prefeitos e seus respectivos secretários de Educação
Data: 08/07 (quinta-feira), às 9h
Duração: 1h
Plataforma: Zoom. Para participar é necessário fazer inscrição, a partir do preenchimento
do

formulário:

https://forms.gle/3mxg2c4XZa3STZxw8.

O

link

da

reunião

será

encaminhado para o e-mail cadastrado no preenchimento de formulário.

Programação:
9h - Abertura e celebração da parceria
Ementa: celebração do Protocolo de Intenções entre FNP e Todos Pela Educação e
divulgação do primeiro fruto desta parceria: o “Programa Compromisso com a Educação”,
que oferece curso de formação para gestores e incentiva municípios a priorizarem uma
agenda de desenvolvimento educacional.
Priscila Cruz - presidente-executiva do Todos Pela Educação (5 min)
José Sarto - prefeito de Fortaleza/CE e vice-presidente de Educação da FNP (5 min)
Raquel Lyra – prefeita de Caruaru/ PE e vice-presidência Nacional do g100 (5 min)
9h15 – Os desafios do cenário atual e a educação
Ementa: serão debatidos os desafios que os municípios enfrentam em decorrência da
pandemia e como o Programa Compromisso com a Educação pode orientar os municípios
na priorização do ensino básico e na construção de uma visão sistêmica e de longo prazo,
que paute os avanços educacionais nos quatro anos de gestão.
Professor Lupércio - prefeito de Olinda/PE e vice-presidente de Educação e Conectividade;
(5 min)
Professora Elizabeth - prefeita de Ponta Grossa/PR e vice-presidente de FUNDEB; (5 min)
Priscila Gambale, prefeita de Ferraz de Vasconcelos/SP e vice-presidente de Segurança
Alimentar e Merenda Escolar; (5 min)
9h30 - Apresentação do curso Educação Já Municípios (10 min)

Ementa: a parceria com o Todos Pela Educação possibilitará aos municípios convidados pela
FNP a indicação de um gestor municipal da secretaria de Educação, para participar deste
curso. O curso foi formulado pelo Todos Pela Educação, juntamente com especialistas da
área, para qualificar, em alto nível, gestores de educação. A formação possui 30h e será
oferecida de forma remota em sua totalidade.
Lucas Hoogerbrugge - líder de Relações Governamentais do Todos Pela Educação: o
Programa Compromisso Com a Educação (7 min)
José Henrique Paim Fernandes - coordenador acadêmico do Curso Educação Já
Municípios: convite para o Curso Educação Já Municípios (3 min)
9h40 - Dúvidas (10min)
Neste momento serão respondidas as dúvidas encaminhadas no chat.

