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A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) é a instituição
que representa os gestores responsáveis pela educação municipal de todo o país.
Há 34 anos trabalha para articular, mobilizar e integrar os dirigentes, com o objetivo
de construir e defender a educação pública com qualidade social. Essa instituição
tem seccionais em cada um dos estados brasileiros, com uma secretaria executiva
em Brasília (DF). Dessa forma, é o ponto de apoio do seu dirigente de educação no
que tange às políticas nacionais direcionadas aos municípios.
Para poder conhecer a instituição e participar de suas atividades, encontros,
debates, convidamos o seu dirigente municipal de educação a visitar a seccional
da Undime em seu estado. É indispensável que ele participe dos fóruns estaduais,
bem como dos nacionais, ordinários ou extraordinários, realizados anualmente,
para se informar sobre as políticas e os programas educacionais do país e participar das tomadas de decisão sobre temas que impactam o dia a dia da educação no
município. É fundamental que também participe de formações técnicas e reuniões
regionais construindo colaborativamente as soluções educacionais para seu município e região.
Sabemos que, nas últimas eleições, um dos temas que mais pautou os debates
com a comunidade foi a garantia da oferta de uma educação pública de qualidade e que promova efetivamente a aprendizagem. Esses são assuntos obrigatórios
quando pensamos em uma sociedade mais justa, ativa e progressista. Como administrador municipal, você tem a oportunidade de impulsionar as políticas da área,
de modo a se destacar como um referencial de gestão.
Para tanto, há muitos desafios a serem enfrentados a partir de 2021. Além daqueles relacionados à pandemia causada pela Covid-19, os municípios brasileiros
continuam com o compromisso de ampliar o acesso à educação infantil de crianças
com até 3 anos de idade (creche); universalizar a matrícula de todas as crianças de
4 a 5 anos na educação infantil (pré-escolar); alfabetizar as crianças até o 3º ano
do ensino fundamental; ampliar a oferta de educação de jovens e adultos; valorizar
os profissionais da educação, com o cumprimento da Lei do Piso Nacional para os
Profissionais do Magistério; e atualizar os planos de cargos e carreira. Tais desafios
certamente já estão presentes no Plano Municipal de Educação que deve ter suas
metas, estratégias e ações implementadas e monitoradas ao longo dos próximos
quatro anos da sua gestão.
Considerando esse contexto, a Undime está enviando a todas as Secretarias Municipais de Educação do país duas publicações: a Agenda dos Cem Primeiros Dias e o
Caderno de Orientações ao Dirigente Municipal de Educação – Fundamentos, Políticas
e Práticas. O objetivo dos materiais, desenvolvidos em parceria com a Fundação
Santillana e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), é colaborar com o
dirigente municipal de educação no processo de planejamento e gestão da secretaria, o que refletirá na qualidade da educação ofertada e na melhoria do processo de

Fotos de capa, do alto, à esquerda, para a direita, no sentido horário: todas UNICEF BRZ, exceto quando constar outra fonte, de Raoni Libório; Raoni Libório;
Danielle Pereira; Sérgio Pedreira/Pulsar Imagens; João Ripper; João Laet; Danielle Pereira; Raoni Libório; Raoni Libório; João Laet; Raoni Libório; Euclides.
Fotos internas, por linha, começando do alto, da esquerda para a direita: todas UNICEF BRZ, de Raoni Libório, Luiz Marques, João Laet, Ratão Diniz,
Pablo Pinheiro, Raoni Libório, Luiz Marques.

Excelentíssimo(a) senhor(a) prefeito(a),

ensino-aprendizagem. Também estão disponíveis para os municípios, gratuitamente, duas estratégias: a Conviva Educação e a Busca Ativa Escolar, para contribuir
com a organização e o bom desempenho das atividades inerentes ao dia a dia da
gestão da política municipal de educação.
Diante de tantos desafios educacionais no Brasil, a Undime coloca-se à disposição para colaborar com sua gestão por meio de assessorias, formações, notas
técnicas e ações de advocacy junto ao governo federal e Congresso Nacional.
Desejamos aos prefeitos e dirigentes municipais de educação uma gestão de
sucesso, comprometida com o acesso à educação, com a permanência dos alunos
na escola e com a aprendizagem de todos os estudantes residentes no município.
Temos certeza de que, juntos, faremos a defesa e a construção de uma educação
pública com qualidade social para todos os brasileiros!
Uma excelente gestão!
Diretoria executiva da Undime
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