O que é a SAM

Valorizar é ...

Participe da Semana de Ação
Mundial no Piauí

A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma

Todo mundo defende que o professor e a

Dia: 20/04/2013 (Sábado)

iniciativa da Campanha Global pela Educação

professora têm que ser valorizados. Mas o que

•

(CGE)

significa

que,

desde

2003,

acontece,

concretamente

valorizar

o

(a)

Mobilização para a Semana de Ação
Mundial no Programa Revista Sindical da
CUT.

simultaneamente, em mais de 100 países como

profissional

uma grande pressão internacional sobre líderes

efetivas são necessárias para mudar o cenário

e políticos para que cumpram os tratados

de desvalorização da profissão? É preciso

internacionais e as leis nacionais,

superar duas tendências das últimas décadas:

Dia: 21/04/2013 (Domingo)

culpar os docentes pelos maus resultados dos

•

indicadores

Local: Mercado I do Bairro Dirceu Arcoverde

No Brasil, a Semana é coordenada pela
Campanha Nacional pelo Direto à Educação,
que articula parcerias com organizações da
sociedade civil, mobiliza os participantes,
produz e distribui materiais de apoio e realiza
inúmeras atividades junto com os diversos
parceiros. Desde 2003, a Semana já mobilizou
mais de 43 milhões de pessoas em todo o
mundo.

da

educação?

Que

educacionais;

ou

medidas

vê-los

simplesmente como vítimas das más condições
estruturais dos sistemas educativos.
Nem vítima nem culpado! Só com substanciais
melhorias

no

tripé

formação

inicial

e

Horário: 07:30 às 08:00h

Panfletagem no mercado público

Horário: 07:00 às 10:00h

Dia: 22/04/2013 (Segunda - Feira)
•

continuada, condições de trabalho, salário e

Revista Sindical da CUT - Programa
Especial “Valorização dos Profissionais da
Educação”

carreira, os professores, assim como os outros

Local: Rádio Pioneira AM - 1150.

profissionais da educação, serão devidamente

Horário: 07:30 às 08:00h

valorizados. Afinal, sem eles o Brasil não

A SAM 2013 tem como tema “A valorização

poderá garantir o direito humano à educação

dos profissionais da educação e o direito à

pública de qualidade para todos.

educação”. Além de reconhecer a importância

Local: Rádio Pioneira AM – 1150.

•

Roda de Conversa na Universidade Federal
do Piauí sobre as condições dos
profissionais da educação a partir da
exibição do filme “Carregadoras de
Sonhos”

de professores e professoras, a SAM dará a

Local: Sala de vídeo – CCE/UFPI.

oportunidade de debater a valorização de

Horário: 14:00 às 18:00h

outros profissionais da educação.

Dia: 26/04/2013 (Sexta - Feira)

Dia: 23/04/2013 (Terça - Feira)
•

Debate: “Valorização dos Profissionais da
Educação”. Núcleo Regional SINTE Demerval Lobão.

•

Mesa Redonda “Os Desafios
Valorização
dos
Profissionais
Educação”

Local: Câmara Municipal de Demerval Lobão.

Local: IFPI Teresina/ Praça da Liberdade

Horário: 8:00 às 12:00h

Horário: 18:00h às 22:00h

•

Mesa
Redonda:
“Valorização
Profissionais da Educação”

dos

Dia: 27/04/2013 (Sábado)
•

Programa Especial “A voz da Educação”

Local: Teatro de José de Freitas

Local: Rádio Pioneira AM - 1150

Horário: 18:00 às 21:00h

Horário: 08:00 às 09:30h

Dia: 24/04/2013 (Quarta - Feira)

Dia: 28/04/2013 (Domingo)

•

Debate
sobre
“Valorização
Profissionais da Educação”

dos

da
da

•

Panfletagem em mercado público

Local: Feira do Parque Piauí

Local: UESPI/Campus Parnaíba.

Horário: 07:00 às 10:00h

Horário: 18:00 às 21:00h

Dia: 25/04/2013 (Quinta - Feira)
•

Mesa
Redonda:
“Valorização
Profissionais da Educação”

Local: UESPI/Campus de Oeiras.

dos

Parceiros da SAM no Piauí:
CUT, SINDSERM, SINTE-PI, UFPI/NUPPEGE,
UESPI

Horário: 18:00 às 21:00h
“Ter bons educadores e educadoras é um
direito da sociedade.”

Teresina
Abril/2013

