AL - Feira Grande realiza Conferência Municipal de Educação
Eixos temáticos foram discutidos pelos cerca de 240 participantes do evento
Ampliar fotoNos dias 2 e 3 deste mês, a Prefeitura de Feira Grande, através da secretaria municipal de
Educação e Desporto, realizou a primeira Conferência Municipal de Educação, que teve com tema central
a construção do Sistema Nacional Articulado de Educação e o Plano Nacional de Educação, diretrizes e
estratégias de ação”.
O evento contou com a participação de cerca de 240 participantes, entre representantes do poder público,
gestores municipais e estaduais de Educação, trabalhadores da educação pública e privada, estudantes,
Conselho Municipal de Educação e movimentos sociais. Na oportunidade, o prefeito Fábio Apóstolo de
Lira foi representado pelo secretário de Assuntos Especiais, Diógenes Costa Carlos. Também estiveram
presentes o secretário de Educação de Feira Grande, Mauro Souza dos Santos; a diretora pedagógica
Maria Santos de Alencar; representantes da 5ª CRE, da secretaria de Educação de Coité do Nóia e do
movimento social da aldeia indígena Tinguí Boto.
Vários eixos também foram discutidos durante a programação do evento, entre eles: a 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 e
justiça social, educação e do trabalho.
Segundo o secretário Mauro Souza, a Conferência contou com o envolvimento de 80% da sociedade, que
buscou discutir a inclusão de metas para uma educação de qualidade e voltada para todos os segmentos,
de forma igualitária.
Na oportunidade foram escolhidos os delegados que participarão da Conferência Estadual. Os dez
delegados escolhidos foram: José Pedro de Alcântara, Claudjane Fernandes da Silva, Maria do Socorro
Pereira, Josélio Cavalcante Dantas, Maria das Neves Soares, Djalma Gomes dos Santos, Adriele Santos
Ferro, Jairã da Silva Santos, Maria Gorete Gomes de Oliveira e Washington Tenório Silva.
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