Aberta a I Conferência Municipal de Educação de São Luís no
Centro de Convenções
O segundo dia da Conferência Municipal de Educação, nesta quarta-feira (19), será marcado pela análise,
discussão e proposições sobre os eixos temáticos. No final do evento, que foi aberto nesta terça-feira
(18), no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, será realizada uma plenária para homologação
dos resultados dos grupos de trabalho.
Durante a solenidade de abertura da conferência, o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa,
aproveitou o pronunciamento para incentivar os presentes a participarem ativamente e qualitativamente
do evento. Na oportunidade, ele ressaltou as conquistas já obtidas pelos educadores na área da
Educação.
“É importante que todos tenhamos disposição, coração aberto e mente criativa para debater os eixos,
propor melhorias para a Educação e contribuir positivamente para a construção do Sistema Nacional
Articulado de Educação. Vale lembrar que já obtivemos conquistas como o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o piso
salarial nacional, o plano nacional de formação profissional, os planos de carreiras e vencimentos
existentes no país, as diretrizes básicas da Educação, dentre outros, mas nossa participação nesta
conferência é de grande relevância para garantirmos mais avanços na área”, destacou.
A abertura do evento contou com as presenças do secretário municipal de Educação, professor Moacir
Feitosa, do presidente do Conselho Nacional de Educação, Clélia Brandão de Alvarenga, do secretário
executivo do Ministério da Educação, Francisco das Chagas Fernandes, representantes da sociedade
civil organizada e de instituições parceiras.
O tema da I Conferência Municipal de Educação é “Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação” e tem por objetivo colaborar qualitativamente com a construção do Sistema Nacional
Articulado de Educação e do Novo Plano Decenal, 2011-2021. A culminância deste evento acontecerá em
Brasília, no ano de 2010, quando acontecerá a Conferência Nacional de Educação.
Atividades
A primeira atividade desta terça-feira (18) foi a palestra intitulada “O Desafio de Construir um Sistema
Nacional Articulado de Educação”, que contou com a participação de Clélia Brandão de Alvarenga, de
Francisco das Chagas Fernandes. Os trabalhos foram coordenados por Moacir Feitosa.
No período da manhã, também foi lido e aprovado o regimento da conferência. Já no turno da tarde,
houve o momento em que os mais de 1.600 inscritos se dividiram por eixos e discutiram os seguintes
temas: “O Papel do Estado na Garantia à Educação de Qualidade: Organização e Regulação da
Educação Nacional”, “Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação”, “Democratização do
Acesso, Permanência e Sucesso Escolar”, “Formação e Valorização dos Profissionais da Educação”,
“Financiamento da Educação e Controle Social”, “Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão,
Diversidade e Igualdade”.
Para o professor mestre Álvaro Pereira, da Unidade de Educação Básica Alberto Pinheiro, a Conferência
Municipal de Educação é fundamental. “Este evento permite que educadores se encontrem, discutam e
proponham melhorias para a área da Educação. Vou participar ativamente de todas as atividades”,
ressaltou.
A socióloga Wayne dos Santos partilha da mesma opinião. “Qualquer iniciativa que se faça em prol da
Educação é louvável. Esta conferência é um espaço para discutir temas e propor melhorias à Educação.
Assim, é muito relevante a realização deste evento. Queria ressaltar ainda o compromisso do professor
Moacir Feitosa com a Educação. Ele é um gestor que tem se dedicado ativamente à área”, destacou. (Da
Secom / Prefeitura de São Luís)
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