Atividades preparatórias são desenvolvidas também nas
escolas
Organizações da área educacional que representam professores, servidores, pais, alunos, universidades
e poderes estaduais e municipais participam, até junho, da preparação da 1ª Conferência Nacional de
Educação (Conae), prevista para abril de 2010. Os debates são mais intensos, agora, nos municípios,
mas em algumas localidades ocorrem conferências preparatórias também nas escolas.
De acordo com Francisco das Chagas, presidente da comissão organizadora da Conae, a forma de levar
a sociedade a discutir que tipo de educação quer nos próximos anos é diferente em cada estado. No
Paraná, por exemplo, foi promovido um dia estadual de mobilização. Da educação infantil à superior e
tecnológica, todos os setores dedicaram-se ao debate.
Ao mesmo tempo, são lançados encontros preparatórios nos estados. Chagas participa nesta sexta-feira,
dia 22, em Natal, do lançamento da conferência do Rio Grande do Norte. Já estão agendadas as de
Goiás, em Goiânia, no dia 27, e do Ceará, em Fortaleza, em 5 de junho. Piauí, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Alagoas e Minas Gerais já promoveram reuniões.
O calendário preparatório do encontro nacional prevê a mobilização municipal neste primeiro semestre e,
de agosto a dezembro, as conferências estaduais. Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação é o tema central da Conae.
Iniciativa do Ministério da Educação, a preparação da Conae tem a parceria do Conselho Nacional dos
Secretários de Educação (Consed), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Universidades públicas,
filantrópicas e particulares, representações sindicais e outras organizações da sociedade civil também
participam.
A agenda de encontros, o documento-base, com os eixos orientadores do debate, e outros dados estão
disponíveis na página eletrônica da Conae.
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