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Resumo:
O Fórum Gaúcho de Educação Infantil (FGEI) é uma entidade
autônoma, suprapartidária e interinstitucional, ligada ao Movimento Interfóruns
de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), que congrega os Fóruns de Educação
Infantil de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. É vinculado a um
programa de Extensão Universitária da Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), denominado Educação
Infantil na Roda. Criado em 1999, o FGEI tem como objetivo a luta pela
qualidade na educação de todas as crianças gaúchas de 0 a 6 anos e,
atualmente, congrega dez fóruns de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Através do Ciclo de Estudos mensais e das pautas políticas das plenárias, o
coletivo integrante destes fóruns protagonizam as políticas da Educação Infantil
(EI), debatendo temas relativos a esta etapa da educação básica e
possibilitando um maior engajamento sociopolítico na melhoria da mesma no
estado e em suas regiões. No ano de 2016, o tema do Ciclo de Estudos é
“Fazer valer o direito da criança à educação infantil com qualidade”. Debates
como “Projetos políticos pedagógicos das escolas e a Base Nacional Comum
Curricular”, “A formação continuada para os profissionais da EI”, “Campos de
experiências - interações e brincadeiras nas práticas da EI”, “A parceria com a
família e o direito ao acolhimento na EI”, “A identidade dos professores da
Educação Infantil”, “A educação inclusiva e a diversidade”, “A Educação Infantil
do campo e indígena” e “Escolas regularizadas com qualidade para a EI” são
eixos norteadores das discussões entre os meses de março a dezembro.
Também o blog do FGEI tem sido um excelente instrumento de comunicação e
atualização dos diferentes membros que constituem este coletivo.
Mensalmente, participam das plenárias, em média, 100 pessoas que se
reúnem na sala 102 da Faculdade de Educação da UFRGS. Sendo assim a
UFRGS tem sido parceira nas diferentes ações promovidas pelo FGEI. Esta
instituição tem fomentado através do ensino, pesquisa e extensão os temas e a
formação política dos diferentes sujeitos participantes, sendo que através do
debate nos seus locais de atuação, sejam eles secretarias, conselhos e

escolas. Estes são agentes promotores para fazer valer o direito da criança à
Educação Infantil.
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