SC - Mais de 800 pessoas se envolveram na Conae Municipal
Agora propostas aprovadas serão novamente debatidas na Regional
Concórdia - O documento com as propostas levantadas para a Conferência Municipal de Educação foi
aprovado ontem, dia 13, no auditório do Centro de Eventos. À tarde, cerca de 700 pessoas, entre
professores e representantes da Educação. À noite, houve maior participação de pais e outros
segmentos, em torno de 150 pessoas. Foram 97 propostas discutidas e repensadas, que serão levadas à
etapa Regional pelos delegados votados ontem. Depois da próxima etapa, que será no dia 20 de agosto,
a Comissão Organizadora Nacional vai elaborar um Documento-Base para ser analisado, modificado e
aprovado na Conferência Nacional de Educação, de 23 a 27 de abril de 2010.
O prefeito em exercício, Neuri Santhier, aproveitou o momento da Conae Municipal para lembrar que este
espaço para a comunidade participar com propostas foi uma oportunidade para construir a Educação no
Brasil de forma coletiva e participativa. Mesmo durante a Conferência, os participantes puderam se
manifestar e contribuir com mais proposições. Os interessados em der delegado se credenciaram e foram
votados à noite.
A presidente da Comissão Municipal, Liane Vizzotto, conta que foram eleitos mais de 50 representantes.
Aprovado o documento final, algumas questões levantadas chamaram a atenção. Por exemplo, foi
possível saber que Concórdia não é a favor da obrigatoriedade do ensino de 4 anos; tem posicionamento
favorável ao sistema de cotas; apoia o Enem como forma de entrar no Ensino Superior; acredita que deva
haver uma avaliação para os professores e, a partir desta, fazer a formação continuada e; é a favor do
ensino à distância desde que os docentes sejam habilitados.
Os delegados
Os representantes escolhidos para a etapa regional são de vários segmentos: conselhos, alunos,
entidades educacionais, profissionais da educação, pais, entre outros.
Disponível em:
<http://www.midiamais.jor.br/?id=noticias&idnoticias=3246>
Acesso em: 15/07/2009

