Conferência Intermunicipal da Educação começa nesta quartafeira
As cidades de Nova Andradina, Batayporã e Taquarussu irão realizar de 05 a 07 de agosto, a I
Conferência Intermunicipal da Educação, para discutir e propor ações para o Plano Nacional de
Educação. A abertura da conferência acontece na noite desta quarta-feira, dia 05 de agosto, a partir das
19 horas, no Anfiteatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e será aberta ao
público, que contará com a presença dos três prefeitos que irão realizar a conferência e apresentação
cultural do Grupo Vida & Voz.
A Conferência Nacional da Educação (CONAE) é realizada em três etapas, sendo a primeira a
conferência intermunicipal, que acontece entre os dias 05 a 07 de agosto, no segundo semestre, a
conferência estadual, e no início de 2010, será realizada propriamente a CONAE, no Distrito Federal,
onde a principal discussão será elaboração de Políticas Públicas para Educação e o Plano Nacional de
Educação, trazendo como tema central “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano
Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias da Ação”.
Durante a conferência, serão realizadas várias palestras, sobre o tema central “Construindo o Sistema
Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias da Ação”, e os
sub-eixos temáticos que envolvem o tema.
O secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto de Nova Andradina, Luiz Carlos Sampaio,
afirmou que o momento é de suma importância para os educadores, pois o Sistema Educacional precisa
alcançar o seu ideal, de proporcionar melhores condições de ensino, o acesso e permanência escolar,
valorização e formação para os profissionais de educação, mudança de conceitos, aquisição de valores e
de promover a inserção social. “Participando das conferências, temos a oportunidade de propor ações e
com isso melhorar todo o sistema educacional como um todo, realizando políticas públicas voltadas para
a realidade de nossa região”, analisa o secretário.
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