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O CAOPCAE – Área da Educação vem registrar a alegria por verificar a vossa opção pela atuação
na área da criança/educação em seus planos setoriais. Salientamos que a partir do planejamento
estratégico do CAOPCAE, temos pensado estratégias para auxiliar a atuação dos membros e
servidores na área da educação, pensando em ações de fomento à constituição e efetivo
funcionamento dos Conselhos de Educação, Incentivo à inclusão escolar, monitoramento da
qualidade de ensino e permanência dos alunos na escola e monitoramento da evasão e abandono
escolar.

Prezado Colega,
A partir do planejamento estratégico do CAOPCAE, temos pensado estratégias para auxiliar a
atuação dos membros e servidores na área da educação, pensando em ações de fomento à
constituição e efetivo funcionamento dos Conselhos de Educação, Incentivo à inclusão escolar,
monitoramento da qualidade de ensino e permanência dos alunos na escola e monitoramento da
evasão e abandono escolar.
Em função desta escolha pela área da educação em seus planos setoriais, queremos convidá-los
para participar do nosso GRUPO DE PESQUISA que terá como tema: "Combate à evasão escolar:
desafios e possibilidades".
O grupo tem como objetivo sensibilizar quanto à problemática da evasão escolar e possíveis meios
para superação dos atuais desafios referentes a essa área, com isso, mais do que uma proposta
informativa, esse curso será um espaço para apresentar programas e dispositivos eficazes no
combate à evasão escolar, fenômeno agravado pela pandemia e extremamente nocivo na garantia
desse direito fundamental de proteção integral às crianças e adolescentes, que é a educação.
Em cada encontro serão apresentadas boas práticas, principalmente para demonstrar a importância
e viabilidade da integração entre Sistema de Justiça, Rede de Proteção Social e Políticas Públicas.
Os encontros acontecerão nos dias 27 de abril, 24 de maio e 13 de julho de 2021 das 09h30 às
11h30. Através do link abaixo, poderão conferir a programação e se
inscrever: https://escolasuperior.mppr.mp.br/2021/04/1162/INSCRICOES-ABERTAS-Grupo-de-Pesq
uisa-em-Direitos-da-Infancia-Adolescencia-e-Educacao.html Acreditamos que será um bom espaço
para discutirmos como enfrentar da melhor maneira possível a evasão e garantir esse direito tão
fundamental na vida de nossas crianças e adolescentes. Beatriz Spindler de Oliveira Leite
Promotora de Justiça Márcio Teixeira dos Santos
Procurador de Justiça

https://educacao.mppr.mp.br
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