
   
 
 

Semana de Ação Mundial 2013 – SAM 2013  

“Valorização dos profissionais da educação” 

Data prevista: 21 a 28 de abril - em todo o Brasil 

A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma iniciativa da Campanha Global pela 
Educação (CGE) e acontece simultaneamente em mais de 100 países, desde 2003. 
O objetivo da SAM é fazer uma grande pressão internacional sobre líderes e 
políticos para que cumpram os tratados e as leis nacionais e internacionais, no 
sentido de garantir educação pública de qualidade para todas e todos. No Brasil, a 
SAM é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 
 
A SAM 2013 acontecerá em abril e traz como tema “A valorização dos 
profissionais da educação e o direito à educação”. Além de reconhecer a 
importância de professores e professoras, a SAM dará a oportunidade de debater 
a valorização de outros trabalhadores da educação, como merendeiras, pessoal 
da limpeza, técnicos e gestores.  

Entre muitos assuntos, nós vamos tratar de: 
� política de formação inicial e contínua de qualidade aos docentes; 
� garantia de remuneração segundo a Lei do Piso;  
� planos de carreira; 
� condições de trabalho; 
� gestão participativa das escolas e dos sistemas de educação; 
� financiamento da educação; 
� desafios para o exercício da profissão frente às transformações sociais na 

atualidade.  
 

A Campanha enviará comunicados por email com notícias sobre a organização da 
Semana de Ação Mundial em 2013 e novas orientações sobre como participar dessa 

iniciativa. Deixe seus contatos com nossa equipe! 
Saiba tudo sobre a SAM 2012 no blog: www.semanaacaomundial2012.wordpress.com 
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Como participar da SAM 2013? Qualquer pessoa, grupo ou organização pode 
participar da SAM, discutindo o tema e realizando atividades em creches, escolas, 
universidades, sindicatos, praças, bibliotecas, conselhos e secretarias, envolvendo 
todos os que se interessam pela defesa da educação pública e de qualidade no 
Brasil.  
 
 

Receba os materiais da SAM – Em conjunto com diversos parceiros, a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação começou a preparar um kit de materiais (folder, 
cartaz, manual de orientações, blog, livretos, etc.) para distribuir aos parceiros 
que vão desenvolver atividades da SAM em todo o Brasil. Por isso, é importante 
que cada parceiro local, escola ou instituição planeje que atividades vai realizar e 
quantas pessoas vão participar.  

Para receber materiais é necessário que sejam enviados, a partir de janeiro de 
2013, por email (sam@campanhaeducacao.org,br), os seguintes dados:  

- nome da organização/ instituição: 
- nome da pessoa responsável pela SAM2013: 
- tipo de atividade que pretende desenvolver, onde e quando: 
- endereço completo (rua, número, bairro, CEP, cidade/UF):  
- telefone (com DDD): 
- email: 
- Estimativa do público participante:  

- com quantas escolas (ou qualquer outra organização) pretende trabalhar 
- com quantos profissionais da educação pretende trabalhar 

 
 
 
 
Contatos: Converse com nossa equipe sobre suas ideias, tire suas dúvidas, fale 
com a gente, pelo email sam@campanhaeducacao.org.br ou pelos telefones (11) 
987937711 (celular Tim) / (11) 3159.1243 (fixo Embratel). 
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Importante: É essencial que você nos informe qual é a estimativa para que 
possamos atender a demanda de todos que querem participar da SAM 2013. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede da sociedade civil que tem como missão 
atuar pela efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham 
garantido seu direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil. É considerada a 
articulação mais ampla e plural no campo da educação básica, constituindo-se como uma rede que 
articula mais de 200 grupos, movimentos sociais e organizações distribuídas por todo o país. Em 
outubro de 2007, a Campanha recebeu do Congresso Nacional o prêmio Darcy Ribeiro, por sua bem-
sucedida atuação de incidência política no processo de criação do Fundeb (Fundo da Educação 
Básica). Saiba mais em: (www.campanhaeducacao.org.br). A Campanha criou e coordena o 
movimento "PNE pra Valer!": www.pnepravaler.org.br. 
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