CNTE realiza Semana Nacional da Educação Pública
Uma educação pública de qualidade para todo o Brasil será foco dos debates
Democracia, crise financeira internacional e implementação do piso do magistério. Estas e muitas outras
questões são temas da 10ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que será
realizada de 20 a 24 de abril, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e
seus sindicatos filiados. Nesta edição, a Semana contará com Conferências Escolares para as quais
serão convidados educadores, estudantes, pais e mães com o intuito de debater os principais temas da
escola e da política educacional no Brasil.
Veja as peças da semana: outdoor , cartaz e livreto.
Os assuntos em discussão serão os mesmos eleitos para as Conferências Municipal, Estadual e Nacional
de Educação, organizadas pelo MEC em parceria com os sistemas de ensino do país e com a sociedade
educacional. O debate servirá de base para a Conferência Nacional da Educação Básica, em abril de
2010.
Neste momento em que o mundo enfrenta o desemprego e a falência do neoliberalismo, a CNTE quer
discutir o papel da educação na construção de uma nova ordem social.
A Semana abordará, também, as diretrizes nacionais de carreira do magistério, o reconhecimento dos
funcionários de escola como profissionais da educação, a formação
de educadores para habilitar mais de 600 mil profissionais em suas áreas de atuação e
a desoneração dos recursos educacionais da DRU (Desvinculação de Receitas da União), que retirou, em
2008, mais de 8 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Educação.
A CNTE defende a adoção de políticas públicas educacionais para a valorização dos trabalhadores em
educação, o resgate da auto-estima desses profissionais e a melhoria da qualidade do ensino público. E a
construção do Sistema Nacional de Educação é o principal caminho, hoje, para acabar com as
desigualdades do ensino público oferecido nas diversas regiões do país.
Os textos para direcionamento dos debates estarão disponíveis para download em breve no site da
CNTE.
Disponível em: <http://www.cnte.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id
=1737&Itemid=82>

