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Neste resumo destacamos as ações desenvolvidas pelo Fórum Gaúcho
de Educação Infantil (FGEI), que é uma entidade autônoma,
suprapartidária e interinstitucional, que tem como objetivo debater a
concepção de Educação Infantil e articular diferentes instituições
comprometidas com esta etapa da educação. O FGEI está vinculado ao
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB) que
congrega os Fóruns de Educação Infantil de 26 estados brasileiros e do
Distrito Federal. Criado em 1999, o FGEI é atuante no cenário do Estado
do Rio Grande do Sul na luta por uma Educação Infantil pública, laica,
gratuita e de qualidade para todas as crianças de até seis anos. Como
parceria, está articulado desde 2013 ao Programa de Extensão
Universitária: ?Educação Infantil na Roda? desenvolvido na Faculdade de
Educação da UFRGS e coordenado pelas professoras Maria Luiza Flores
e Simone Albuquerque. Nos últimos 20 anos as ações do FGEI tem sido
fundamentais para o acompanhamento das políticas educacionais no que
se refere às crianças gaúchas, o que levou a promover a criação de 9
fóruns regionais, cumprindo papel social de agregar parceiros nas
diferentes regiões do nosso estado. Com o objetivo de subsidiar a
formação dos seus integrantes, propomos um ciclo de estudos, que
neste ano de 2019 tem como tema o ?Fortalecendo Redes Políticas e
Pedagógicas pela Garantia do Direito a Educação Infantil, chamando ao
debate seu público alvo: professores, estudantes de Pedagogia,
instituições, conselheiros, gestores, entidades e demais atores que
protagonizam as políticas públicas de Educação Infantil. Neste ano,
organizamos junto a UFSM e o FREICENTRAL o XV Encontro Estadual
do FGEI que ocorreu nos dias 26 e 27 de maio. O cenário para a agenda
da educação, pelo seu conteúdo político e interesses impressos nas
disputas colocadas, convoca a militância dos fóruns para reafirmar a
garantia do direito a educação de qualidade para as crianças pequenas,
sendo contrário aos programas com concepção assistencialista e/ou
compensatória. Através destes encontros, a Universidade oferece a
integração entre ensino e pesquisa, permitindo um processo formativo
aos diferentes sujeitos e instituições, que através de sua prática cotidiana
podem implementar ações que viabilizem concretamente o direito à
Educação Infantil. Entre 2011-2019 cerca de 6.000 pessoas de diferentes
municípios e regiões do estado participaram dos encontros. Também
destacamos a comunicação através do acesso ao blog
http://forumgauchoeducacaoinfantil.blogspot.com/? e o perfil do Facebook

https://www.facebook.com/fgeinoticias/ que tem possibilitado informações
e discussões importantes a cerca da Educação Infantil. Acreditamos que
o FGEI no contexto histórico e político em que vivemos, de retrocessos e
de perda de direitos, tem sido um espaço coletivo de mobilização,
articulação entre Universidade e sociedade para a consolidação e
vigilância democrática em defesa dos direitos das crianças gaúchas.

