Conferência de Educação visa qualidade no ensino da região
Com a meta de tornar o ensino da região uma referência no Estado, a Secretaria Municipal de Educação
de Porto Seguro está preparando a Conferência Intermunicipal da Costa do Descobrimento (Conae), que
será realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães. Os gestores
e profissionais da educação básica, profissional e superior, além de pais e alunos da rede de ensino dos
municípios de Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz Cabrália participarão desses três dias de trabalho
voltado para o tema “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação”, estabelecido no projeto do
MEC para o ano de 2010.
Serão debatidos sete eixos temáticos, como o papel do Estado na garantia do direito à educação de
qualidade; gestão democrática e avaliação; permanência e sucesso escolar; formação e valorização
profissional; financiamento da educação e controle social; justiça social, educação e trabalho.
Um dos mais importantes assuntos, definido pela Comissão Estadual da Bahia, leva em conta o contexto
baiano, apontado a condição de saúde e trabalho dos profissionais como foco prioritário. Os agravos da
Saúde dos profissionais da Educação têm chamado a atenção da Confederação Nacional. “Precisamos
reverter isso, dando condições dignas de trabalho e garantindo integridade física e emocional desses
trabalhadores, que ficam horas a fio em pé, exploram a voz em demasia para dar explicações, além das
implicações alérgicas do pó de giz”, explica o coordenador da Comissão Intermunicipal, Oldak Piedade
Lyrio.
Espera-se que após o evento sejam definidos encaminhamentos que possam garantir a qualidade da
educação na região, além de apresentar propostas para a Conferência Estadual, que acontecerá em
novembro, e na Conferência Nacional, em março de 2010.
O Conae também fornecerá as bases para consolidação de um trabalho convergente e permanente entre
estado e sociedade, por meio do regime de colaboração entre os estados, sistemas de ensino,
movimentos sociais e instituições educativas, visando a democratização da gestão, ampliação do acesso
e a valorização das diversidades cultural e étnica do povo brasileiro.
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