MG - Dores do Indaiá participa da CONAE
Uma comissão formada por profissionais da educação de Dores do Indaiá participou de um debate
envolvendo representantes de vários municípios da microrregião.
A reunião, que é a primeira etapa da CONAE, aconteceu em Pará de Minas, nos dias 25 e 26 de junho, e
teve como objetivo discutir propostas para a elaboração do Plano Nacional de Educação, tendo como
base um DOCUMENTO REFERÊNCIA.
O Ministério da Educação, em articulação com a Comissão Organizadora Nacional, coordena esse amplo
debate nacional sobre a educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.
A comissão dorense, formada por Eleusa Cunha e Janaína Mendonça (representando a Secretaria
Municipal de Educação), Neusa Arruda (escolas municipais), Renato Graciano (alunos/EJA) e Gaspar
Filho (Conselho Tutelar), junto com outros participantes, discutiram seis eixos temáticos, propostos pelo
MEC.
O tema central foi Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de
Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação.
Os seis eixos discutidos são:
• 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
Como a discussão para a formatação do plano é democrática, aberta aos envolvidos com o sistema
educacional (estudantes, professores, gestores, pais, entidades sindicais, movimentos sociais, conselhos
de educação, etc), ainda há muito o que ser dito e ouvido.
A segunda etapa da microrregião acontecerá em agosto, na cidade de Divinópolis. Em abril de 2012,
acontecerá a finalização da CONAE, em Brasília. Neste encontro, espera-se que seja definido o Plano
Nacional de Educação, que vigorará de 2011 até 2021.
As despesas da participação da comissão de Dores do Indaiá foram pagas pelo (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação).
Dores do Indaiá também se fez presente no XIII FOMEJA – Fórum Mineiro de Educação de Jovens e
Adultos, no dia 3 de junho, em Divinópolis. O grupo de profissionais dorenses convidados, formado por
Cláudia Lima, Eleusa Cunha, Janaína Mendonça e Marina Ribeiro, ministrou uma oficina com o tema “A
avaliação escolar na EJA”. A próxima edição do evento acontecerá em Dores do Indaiá.
Disponível em: <http://www.guiabd.com.br/mcv2.asp?sd=20090710054450&cat=20050412170047>
Acesso em: 10/07/2009.

