Conae reúne 674 participantes para discutir a educação
O encontro, que ocorre em níveis municipal, estadual e nacional, focaliza a participação e contribuição
entre todas as instâncias participantes
A Conferência Intermunicipal de Educação (Conae) 2010 será realizada neste sábado, a partir das 8h, no
Centro de Educação Física (CEF) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). “Construindo o Sistema
Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação” é o
tema a ser discutido pela Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as cidades de Centenário
do Sul, Tamarana, Guaraci, Miraselva, Porecatu e Prado Ferreira. As inscrições encerraram no dia 14 de
agosto e foram registrados 674 inscritos.
A Conferência será promovida em níveis municipal/intermunicipal, estadual e nacional. Serão seis eixos
principais, a serem debatidos nos colóquios, com o intuito de propor modificações para a melhoria no
sistema de ensino. Este encontro é um momento preparatório para a Conferência Nacional de Educação
(Conae), que vai ocorrer no final de março de 2010, em Brasília.
Também entre os objetivos, o evento visa fomentar a interação e participação entre todos os setores da
sociedade, a fim de formar um espaço democrático na discussão das diretrizes na área educacional,
desde a Educação Básica até o Ensino Superior. O evento é dedicado aos professores, pais, alunos,
pessoas ligadas ao sistema educacional.
“São visões diferentes em que cada um dá suas contribuições. O ápice é o debate e a participação na
construção de políticas públicas, e daí surgirão propostas que colaborem efetivamente no sistema
educacional”, destacou a presidente do Conselho Municipal de Educação e membro da comissão
organizadora da Conferência, Sandra Regina Coelho Cansian. Segundo ela, o foco da Conferência é
agrupar e gerar o intercâmbio entre todas as instâncias participantes. O secretário de Assistência de
Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos de Ensino (Contee), José
Thadeu Rodrigues de Almeida, fará a abertura e uma explanação sobre a importância desta iniciativa.
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