Plano de Trabalho GT ESCOLA VIVA (CNPdC)
@ Deliberações de “Representatividade” GT ESCOLA-VIVA, Teia Nacional 2014:

A composição do GT na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura não se dará nem na forma de Representação de
Titular e Suplente, nem de Colegiado. Seremos um Fórum Virtual Permanente Escola Viva - aberto para qualquer pessoa
interessada em debater sobre Educação e Cultura com foco no Cultura Viva e Escola Viva, que esteja afim de compor o
Fórum e a Comissão - e a presença de integrantes deste Fórum Escola Viva em reuniões da Comissão Nacional se dará pela
indicação dos pares participantes do Fórum tendo como critério o acúmulo da atuação das pessoas ao longo do tempo e
vontade e disponibilidade por parte da pessoa indicada, e na intenção de haver um revezamento de "representantes".

- Espaço Virtual do Fórum Escola Viva: https://groups.google.com/d/forum/gt-escolaviva-cnpdc
- Página no FaceBook: https://www.facebook.com/pages/Escola-VIVA-Cultura-VIVA/593131130794512
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OBS.: OS 03 ACIMA JÁ PARTICIPARAM DE ATIVIDADES DA COMISSÃO NACIONAL DOS PONTOS DE
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@ Propostas Aprovadas na TEIA que continuam compondo nosso Plano de Trabalho Geral:
- 1. Assumir o Mais Cultura na escola como pauta política do IV Fórum Nacional do Pontos de Cultura, através do Fórum
Virtual Permanente Escola Viva.
- 2. Fortalecer o Programa Cultura Viva e seus princípios em todas as ações governamentais e da sociedade civil inclusive no
“Mais Cultura nas Escolas”.
- 3. Propor através de ação a ser proposta e planejada pelo Fórum Virtual Permanente Escola Viva maior vinculação e
articulação entre as políticas públicas de educação e cultura, tanto através dos Ministérios quanto de seus Conselhos.
- 4. Criar o Observatório “Escola Viva” com a característica de realizar as seguintes pesquisas:
# Diagnósticos permanentes das ações, programas e projetos que relacionem Educação e Cultura.
# Buscar nas Metas dos Planos Nacionais de Educação e de Cultura aquelas que possam contemplar a pauta “Escola Viva”,
e garantir vinculação entre elas.
# Buscar nas Propostas aprovadas nas últimas Conferências Nacionais de Educação e de Cultura aquelas que possam
contemplar a pauta “Escola Viva”, e garantir vinculação entre elas.
- 5. Anistia para Pontos de Cultura com problemas na prestação de contas com documento enviado para as comunidades no
qual o MinC assume os problemas de gestão governamental do Programa Cultura Viva, incluindo o cancelamento de editais.
- 6. Garantir nos futuros convênios do Governo Federal com Estados e Municípios o fomento à ação Escola Viva nas redes
públicas de ensino.
- 7. Buscar parceria real e colaborativa com os professores antes de apresentar propostas prontas às escolas.
- 8. Retomada dos Editais do Cultura Viva com lançamento de novos editais, para além de “Pontos de Cultura”.
@ Nova Propostas – com base na Carta de 08 de Dezembro de 2014, entregue e protocolada no MinC e MEC:
https://www.facebook.com/593131130794512/photos/pb.593131130794512.-2207520000.1427902400./702337373207220/
- 9. Realização de reunião interministerial entre MEC e MINC, equipe do Programa Mais Cultura nas Escolas e demais
interessados, juntamente com Representantes de Pontos de Cultura que trabalham junto à Educação Formal e membros do
GT Escola Viva, ainda no primeiro semestre 2015, para organização de um grande Fórum, tendo em vista possibilitar a
utilização de técnicas de base comunitária nas escolas públicas, de modo a fortalecer o Programa Cultura Viva e seus
princípios em ações governamentais e da sociedade civil inclusive no Programa Mais Cultura nas Escolas;
- 10. (relacionada ao ítem “6’”) Garantia do fomento à ação Escola Viva nas redes públicas de ensino, integrando Cultura
com as Redes Municipais e Estaduais através dos futuros convênios do Programa Cultura Viva firmados entre o Governo
Federal e os Estados e Municípios na criação e estímulo de Redes de Pontos de Cultura;
- 11. Efetiva e imediata aplicação das Leis 11.769/08, 10.639/03 e 11.645/08;
- 12. Incentivo a criação de grêmios estudantis;
- 13. (relacionada ao ítem “5”) Anistia imediata para as instituições conveniadas como Pontos de Cultura que tiveram
problemas em suas prestações de contas, apesar da conclusão das metas dos respectivos Planos de Trabalho,
complementada por expedição de documento no qual o MinC declara e responsabiliza-se pelo tema controverso da gestão
governamental do Programa Cultura Viva, incluindo cancelamento de editais.
@ Recentes Propostas – com base no contexto mais atualizado:
- 14. (relacionada ao ítem “9”) Reunião com a nova Secretaria criada na estrutura do Ministério da Cultura: a “Secretaria de
Educação e Formação Artística e Cultural” (Sefac).
- 15. Fazer defesa de priorização do fortalecimento do “Mais Cultura nas Universidades” do que haver Universidades como
sendo “Pontões de Cultura”
- 16. Garantir ampliação e visibilidade da Rede Escola Viva através do Fórum Virtual Permanente Escola Viva, e do ‘espaço’
de atuação na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura: o GT Escola Viva.
- Espaço Virtual do Fórum Escola Viva: https://groups.google.com/d/forum/gt-escolaviva-cnpdc
- Página no FaceBook: https://www.facebook.com/pages/Escola-VIVA-Cultura-VIVA/593131130794512

