CONAE Ji-Paraná será em Agosto
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Ji-Paraná – Rondônia, estará realizando nos próximos
dias 19, 20 e 21 de agosto, a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação 2010 (Conae), sob o
tema “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: o plano nacional de educação, diretrizes
e estratégias de ação, por justiça social e educação de qualidade”. O evento acontecerá no auditório da
Ulbra e contará com a presença de educadores, representantes da comunidade, pais e alunos do
município.
A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para
que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.
Está sendo organizada para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós Graduação, e
realizada, em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas, municípios, Distrito Federal,
estados e país.
Estudantes, Pais, Profissionais da Educação, Gestores, Agentes Públicos e sociedade civil organizada de
modo geral, terão em suas mãos, a partir de janeiro de 2009, a oportunidade de conferir os rumos da
educação brasileira.
Tema da CONAE, definido por sua Comissão Organizadora Nacional, será: Construindo um Sistema
Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação.
A CONAE acontecerá em Brasília, de 28 de março a 1º de abril de 2010, será precedida de Conferências
Municipais, previstas para o primeiro semestre de 2009 e de Conferências Estaduais e do Distrito Federal
programadas para o segundo semestre do mesmo ano. A Portaria Ministerial nº 10/2008 constituiu
comissão de 35 membros, a quem atribuiu as tarefas de coordenar, promover e monitorar o
desenvolvimento da CONAE em todas as etapas. Na mesma portaria foi designado o Secretário
Executivo Adjunto Francisco das Chagas para coordenar a Comissão Organizadora Nacional.
A Comissão Organizadora Nacional é integrada por representantes das secretarias do Ministério da
Educação, da Câmara e do Senado, do Conselho Nacional de Educação, das entidades dos dirigentes
estaduais, municipais e federais da educação e de todas as entidades que atuam direta ou indiretamente
na área da educação.
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