Capital sedia hoje Conferência Intermunicipal de Educação
A Capital paraibana reúne, nesta quinta-feira, 28 de maio, representantes de João Pessoa e de outros 19
municípios circunvizinhos para discutir políticas educacionais. É a Conferência Intermunicipal de
Educação, iniciada às 9h, no Teatro Armando Monteiro, do SESI, no Centro. O evento conta com a
presença do Diretor de Programas do Ministério da Educação, Arlindo Queiroz, e deve reunir 190
representantes destes 20 municípios paraibanos.
As discussões de hoje são preparatórias para a Conferência Nacional de Educação (Conae) que será
realizada em Brasília, em 2010, convocada pelo MEC. Até o próximo ano, em cada Estado, devem ser
realizadas diversas Conferências Intermunicipais, agregando representantes de vários segmentos,
principalmente os trabalhadores da Educação, de todos os níveis e modalidades, e estudantes. Nesta
sexta-feira, os participantes já devem escolher os 82 delegados que irão compor a Conferência Estadual
da Educação, programada para os dias 25 a 27 de novembro, na Capital paraibana.
Em novembro, devem estar reunidos 800 representantes de toda a Paraíba para discutir as políticas
educacionais propostas para o país e escolher 53 delegados que defenderão nossa posição na Conae,
em 2010. A Conae pretende formar um pacto pela educação em todo o Brasil, pretendendo formar um
sistema nacional de educação, articulando o poder público das três esferas do Executivo, e os demais
segmentos que compõem a sociedade. Este pacto auxiliaria na vigilância da execução das políticas
públicas e no cumprimento de metas para o desenvolvimento educacional do país e a erradicação do
analfabetismo.
A Comissão Estadual da Conae é composta por 30 representantes de segmentos e entidades diversas e
seus devidos suplentes. O Instituto Fedear de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)
participa através dos docentes Maria Cristina Madeira e Raimundo Nonato Oliveira, além dos servidores
Zoraida Arruda e Francisco Chaves, através do Sintef. A Coordenadora da Comissão Estadual é Giselda
Freire Diniz, que destaca o caráter plural e democrático que organiza estas Conferências.
“Estamos incentivando as escolas a discutirem problemas locais para auxiliar nas reflexões sobre o
documento da Conae. O objetivo é trabalhar propostas. O importante da Conae é que a convocação
partiu do Governo Federal. Já tivemos Conferência Nacional antes, mas eram de entidades de
trabalhadores”, comentou Giselda Freire. O próprio MEC já organizou outras Conferências Nacionais,
mas divididas conforme as modalidades de ensino. Em 2007, aconteceu a Comissão Nacional de
Educação, Profissional e Tecnológica; em 2008, a da Educação Básica, e 2009, é o ano da Educação
Escolar Indígena.
O tema central da Conae é “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional
de Educação, diretrizes e estratégias de ação”. Um documento-base preparado pela comissão nacional
orienta os debates nas instâncias regionais e estaduais. Mais informações no site http://portal.mec.gov.br/
conae
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