Conferência vai discutir diretrizes da educação local
O evento, adiado desde junho devido à gripe, será realizado no dia 5 de setembro; o intuito é debater e
propor mudanças para o sistema vigente
A Conferência Intermunicipal de Educação (Conae), depois de ter sido adiada em decorrência da Gripe A,
será realizada no dia 5 de setembro, às 8h, no Centro de Educação Física (CEF) da Universidade
Estadual de Londrina (UEL). O tema do encontro local, estadual e nacional é “Construindo o Sistema
Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, e
será discutido pela Secretaria Municipal de Educação, juntamente com as cidades de Centenário do Sul,
Tamarana, Guaraci, Miraselva, Porecatu e Prado Ferreira. As inscrições foram encerradas na última
sexta-feira (dia 14), e totalizou 674 inscritos.
O evento tem como objetivo promover a interação 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. Segundo a presidente do Conselho Municipal de Educação e membro da comissão
organizadora da Conferência, Sandra Regina Coelho Cansian, o encontro visa discutir a realidade do
sistema educacional local, bem como pretende fomentar propostas para a melhoria para o mesmo.
A Conferência será realizada em torno de seis eixos principais, os quais vão ser debatidos nos colóquios,
com o intuito de propor modificações para a melhoria no sistema de ensino. “O encontro é um espaço
democrático, que busca tratar e analisar a educação, em todos os níveis e modalidades, em Londrina. E a
riqueza maior desse momento é que toda sociedade pode participar e contribuir com propostas”, enfatizou
a presidente do Conselho. O encontro intermunicipal é um preparatório para a Conferência Nacional de
Educação (Conae), que vai ocorrer no final de março de 2010, em Brasília.
A programação precisou, também, adotar medidas de segurança contra a gripe. Para isso, não será mais
servido almoço, conforme o planejado, para que os participantes sejam dispensados e evite aglomeração,
e a cerimônia de abertura será mais rápida. Os inscritos podem consultar o eixo e os colóquios dos quais
vão participar no blog www.conaelondrina.zip.net, a partir do dia 1º de setembro.
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