PR - Definidas as propostas que serão discutidas no Conae
FOZ DO IGUAÇU [ABN NEWS] - As comissões que analisam as propostas a serem discutidas na
Conferência Nacional de Educação já definiram as sugestões que serão debatidas durante a Conferência
Intermunicipal do Conae-2010.
O evento será realizado nesta sexta-feira (26), no Hotel Rafain Palace. São esperados aproximadamente
mil participantes entre professores, diretores, secretários, pais e estudantes dos municípios de Foz do
Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Serranópolis do Iguaçu, Missal,
Itaipulândia, Ramilândia.
Durante a última semana, as comissões responsáveis pelos seis eixos propostos pelo Ministério da
Educação avaliaram o resultado do “dia de debate do documento base do Conae”, promovido no último
dia 9. O tema central do Conae é “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano
Nacional de Educação, suas diretrizes e Estratégias de Ação”. As escolas das redes municipal e estadual,
entidades, centros de educação infantil, e faculdades da região de Foz do Iguaçu analisaram as 274
propostas que formam todos os eixos e fizeram opções como manter a sugestão, retirar e acrescentar.
Tudo foi parar nas mãos das comissões que fizeram o levantamento de todo esse conteúdo a ser
apresentado no encontro.
A Conferência Intermunicipal do Conae-2010 terá início às 9 horas, com a apresentação e aprovação do
regimento da conferência. Em seguida serão realizadas palestras com as professoras Maria Dativa de
Salles Gonçalves e Janeslei Aparecida Albuquerque, que falarão sobre os eixos que estarão em
discussão no encontro. A partir das 13 horas, os grupos de cada eixo se reunirão para a discussão final
das propostas. As sugestões selecionadas serão apresentadas em plenária a partir das 15h30. Na
seqüência será elaborado o documento com as propostas da região para a Conferência Estadual do
Conae , que será realizado em novembro, em Curitiba. É desse encontro que sairão os apontamentos do
estado que vão ser levados para a Conferênci a Nacional de Educação de 23 a 27 de abril do próximo
ano.

Os eixos em discussão são: Papel do Estado na Garantia do direito à Educação de qualidade:
Organização e Regulação da Educação Nacional; Qualidade da Educação, Gestão Democrática e
Avaliação; Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; Formação e Valorização dos
Profissionais da Educação; Financiamento da Educação e Controle Social; Justiça Social, Educação e
Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.
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