SC - Araranguá dá início à Conferência Municipal de Educação
Organizado em duas etapas, inicia-se no dia 9, em Araranguá, a Conferência Municipal de Educação,
eventos preparatórios para o Conae (Conferência Nacional de Educação 2010), a ser realizado em
Brasília. O primeiro encontro de discussão será dividido em quatro polos: nas escolas municipais João
Matias e Nova Divinéia, Centro Comunitário Jardim Cibele e Unisul. A segunda etapa acontece dia 14, no
Teatro Professora Célia Belizário de Souza, em período vespertino. O tema central foca "Construindo o
Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estágios de
Ação".
Na região da Amesc, vários municípios já cumpriram as primeiras etapas. As conferências promovidas
têm como objetivo as discussões em torno dos eixos norteadores do Plano Nacional de Educação, suas
Diretrizes e Estratégias de Ação. As propostas elaboradas serão encaminhadas em âmbito regional,
tendo a oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira."Somente existirá mudança se todos
pais ou responsáveis se unirem para melhorar e transformar a sociedade em um todo. Toda a região da
22ª Gerência Regional de Educação, estado e municípios, se unidos, num sistema articulado de
educação, conseguiremos a diferença do rompimento das desigualdades sociais", diz a presidente do
Conselho Municipal de Educação de Araranguá e coordenadora da Uncme regional, Solange Cachoeira.
Definidos os delegados nas conferências municipais, os representantes escolhidos participam da etapa
regional no dia 12 de agosto e da estadual entre os dias 13 a 15 de outubro, em Florianópolis. O Conae
acontecerá em Brasília em abril de 2010.
Polos:
Na primeira etapa (polos locais) o tema central será "Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação", a partir de 8h. O tema
"Sistema Nacional de Avaliação como Instrumento de Qualidade e sua Interface com o Plano Nacional de
Educação e os Planos Decenais Correspondentes" acontece no polo I - Auditório E.B. Municipal João
Matias. A "Gestão Democrática e Qualidade Social da Educação" será o tema do polo II, no Auditório E.B.
Municipal Nova Divinéia e "Emancipação, Autonomia e Participação Popular - Desafios na Construção da
Qualidade Social e Democrática da Educação para Todos" será o assunto do polo III - Centro Comunitário
do Jardim Cibele e "Concepções Curriculares. O assunto "Consolidação Político-Pedagógica da Prática
Educativa" será abordado no polo IV - Auditório Unisul. Na segunda etapa, o tema será "Qualidade da
Educação, Gestão Democrática e Avaliação".
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