Dia “D” Mobilização para as Conferências Municipais e
Intermunicipais de Educação
A Conferência Nacional de Educação, com data prevista para abril de 2010, é uma iniciativa do Ministério
da Educação, que deve ser precedida de etapas municipais, a serem realizadas até o dia 30 de julho e,
da Conferência Estadual que acontecerá até o dia 30 de novembro de 2009. As Conferências devem
mobilizar representantes do Governo e da Sociedade Civil Organizada, no sentido de discutir o Sistema
Nacional Articulado de Educação – Diretrizes para o Plano Nacional de Educação, a partir dos seis eixos
temáticos, assim definidos:
Eixo I: Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de Qualidade: Organização e Regulação da
Educação Nacional.
Eixo II: Qualidade da Educação, Gestão Democrática e Avaliação.
Eixo III: Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso escolar.
Eixo IV: Formação e Valorização dos Profissionais da Educação.
Eixo V: Financiamento da Educação e Controle Social.
Eixo VI: Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade.
No caso da Bahia, a Comissão Estadual incluiu um sétimo eixo:
Eixo VII :Condições de Saúde e Trabalho dos Profissionais em Educação.
No sentido de fortalecer o processo de articulação, a Comissão Estadual da COEED – Conferência
Estadual de Educação definiu o dia 10 DE JUNHO, como o Dia “D” Mobilização para as Conferências
Municipais e Intermunicipais de Educação, vi sando promover a participação efetiva da sociedade no
processo de construção das referidas conferências.
O Dia “D” Mobilização estimulará a realização de diversas atividades locais, aquecendo a participação da
sociedade nas discussões das questões educacionais, que culminará na realização das Conferências.
Todos podem participar e propor suas atividades. Entretanto, para facilitar o processo participativo, a
Comissão Estadual sugere algumas atividades que podem ser realizadas com o envolvimento e presença
de toda a sociedade, nos diversos espaços públicos:
ATIVIDADES PROPOSTAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aulas Públicas
Divulgação na mídia local
Atividades nas escolas
Sessões Especiais nas Câmaras de Vereadores
Apresentação de vídeos (lançamento da conferência e questões educacionais)
Caminhadas
Círculo de leituras
Roda de conversas e de atividades com focos na educação
Exposições em praça pública
panfletagem

RESPONSÁVEIS (AGENTES MOBILIZADORES):
•
•

Secretarias Municipais de Educação
Conselhos Municipais de Educação

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIREC
Coordenação de Territórios de Identidade e Cidadania
Movimentos Sociais e Sindicais
Câmaras Municipais
Ministério Público
Imprensa Local / Regional
Universidades
Rede de Escolas Famílias Agrícolas: AECOFABA e REFAISA.
Outras

