RS - Comitiva Venâncio-Airense participa da Conae Regional
Uma comitiva formada por aproximadamente 50 venâncio-airenses participou da etapa regional da
Conferência Nacional de Educação, Conae/Amvarp 2010, que aconteceu em Santa Cruz do Sul, nos dias
29 e 30 de junho, no auditório da Unisc. Com a participação de mais de 15 municípios da região, as
discussões uniram gestores, professores, pais, alunos e representantes de movimentos sociais em torno
do tema “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação,
Diretrizes e Estratégias de Ação”.
Durante o evento, foram avaliados seis eixos temáticos envolvendo a melhora na qualidade do ensino.
Com intensa participação dos conferencistas venâncio-airenses, além dos debates, aconteceram painéis
e palestras. “Foram dois dias de intensos estudos e debates. Nossa comitiva municipal, além de
propostas em cada eixo, participou com sugestões de alteração no documento referencia nacional”,
revela a secretária municipal de Educação, Rosange Lehmen de Moraes. Segundo ela, com a realização
destas discussões, o Ministério da Educação oportunizou um espaço democrático para que a sociedade
brasileira refletisse e expressasse sua opinião sobre os rumos a serem adotados pela educação.
A Conferência Regional de Educação teve discussões em torno dos temas: Papel do Estado na Garantia
do Direito 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 Trabalhadores em Educação; Financiamento da Educação e
Controle Social; e Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.
Ao final do encontro, os relatores apresentaram ao público resumo das propostas debatidas e que serão
levadas à Conferência Estadual, que acontece de 23 a 25 de outubro, em Porto Alegre. Na Conae
estadual, o município de Venâncio Aires estará representado por quatro delegados: Rosange Lehmen de
Moraes (categoria gestores), André Henckes (Conselho Municipal de Educação), Alexsander de Borba
(alunos) e João Vanderlei da Rosa (pai). Tanto a Conferência Regional quanto a Estadual serve de
preparativo para a etapa nacional a ser realizada entre os dias 23 e 27 de abril de 2010, em Brasília.
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