AL - Educadores e população prestigiam Conferência da
Educação em Palmeira
Evento teve a participação de educadores, autoridades, representantes de clubes de serviço e o público
em geral.
Ampliar fotoA Conferencia Municipal de Educação de Palmeira dos Índios teve a sua abertura oficial na
noite da ultima quarta-feira (20) no auditório da Casa Museu Graciliano Ramos e contou com a presença
de educadores, autoridades, representantes de clubes de serviço e de um expressivo público.
O ato solene foi aberto pela secretária municipal de Educação, Márcia Bezerra, que pediu a união de
todos no sentido de construir uma nova história na educação do município, em Alagoas e no Brasil.
Em seu discurso, a secretária afirmou que com união e o trabalho da equipe Palmeira irá construir uma
história de vitória pela educação. Assegurou que a Conferência seria o espaço democrático para a
construção da política nacional de educação e dos seus avanços na perspectiva da inclusão igualdade e
diversidade.
A vice-prefeita Verônica Medeiros representou o prefeito James Ribeiro (PSDB) na abertura da
Conferência. Em seu discurso, a vice-prefeita formulou votos de sucesso, desejando sucessos na busca
de uma educação com qualidade. “Só se melhora a condição de vida da sociedade com educação”
completou Verônica.
O educador Luiz Henrique Cavalcante, do Conselho Estadual de Educação, assegurou que a conferência
foi um momento histórico na construção de uma educação igualitária. A Educação deve ser aplicada
como direito social, completou o educador.
O evento contou com a presença de representantes da Universidade Federal de Alagoas, (Ufal)
Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Faculdade São Tomaz de Aquino (Facesta) e do Instituto de
Educação Tecnológica.
Conferência - Com o tema “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de
Educação, Diretrizes e Estratégias”, o professor Milton Canuto proferiu a conferência para o público
participante na abertura do evento. Ele explicou que Alagoas tem a pior escolaridade do Brasil e que
apresenta distorções da realidade de crescimento sem tecnologia.
Milton Canuto apresentou dados que mostram a fragilidade da educação em Alagoas e no Brasil, que tem
8,5 milhões de estudantes na faixa etária de 7 a 18 anos fora da escola. Em Alagoas, segundo os dados,
267 mil crianças estão foram das salas de aula. Na pré-escola pouco mais de 50% entre 4 e 5 anos estão
matriculados. Em nível de ensino superior, de acordo com o professor Milton Canuto, o Brasil tem os
índices mais baixos da America latina, com apenas 7,5%.
A solenidade contou com a presença do vereador França Júnior (PSDB), que representou o Poder
Legislativo e secretários municipais.
O professor Neilton Gomes, que representou a secretaria Estadual de Educação, elogiou a organização
da Conferência em Palmeira dos Índios e o trabalho que vem sendo desenvolvido por uma educação de
qualidade pelo prefeito James Ribeiro.
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