Orquestra se apresenta no CONAE Ji-Paraná
Aconteceu na noite da última quarta-feira em Ji-Paraná, Rondônia, no auditório da Ulbra, a abertura da 1ª
Conferência Municipal de Educação, que trabalha com o tema: “Construindo o Sistema Nacional
Articulado de Educação”. O evento foi organizado por uma comissão multidisciplinar, formada por
representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), de 18 instituições educacionais e
sociedade organizada do município.
Segundo informações do Secretário Municipal de Educação, Vanderlei Nunes, este é um momento
histórico para o município. “Estamos muito felizes com este evento que, com certeza, vai mudar a história
da educação de Ji-Paraná, é um grande avanço. Agradecemos todo o apoio que estamos recebendo do
prefeito José Otonio. Sinto-me lisonjeado por nesta ocasião estar à frente da Secretaria Municipal de
Educação”, disse Vanderlei.
Cerca de 300 pessoas participaram do evento, a programação seguirá até a amanhã, com uma grande
variedade de palestras e oficinas para a discussão de seis eixos temáticos fornecidos pelo Ministério da
Educação, para assim ser definida as diretrizes da educação municipal.
Na ocasião, o município foi representado por 250 delegados escolhidos em pré-conferências que
aconteceram no auditório Câmara Municipal, selecionados entre líderes do segmento educacional e da
comunidade. Ao final desta conferência municipal, serão selecionados 10 representantes que seguirão
com as propostas elaboras em Ji-Paraná, para participar da etapa estadual, que acontecerá no próximo
mês de outubro. Da etapa estadual, serão escolhidos três representantes para apresentar o documento
final na Conferência Nacional de Educação (Conae), que acontecerá em abril de 2010, em Brasília.
O documento final, com todas as determinações do Conae, será de referência prioritária na construção do
Sistema Nacional Articulado de Educação e nos encaminhamentos relativos ao Plano Nacional de
Educação.
A abertura desta etapa municipal foi abrilhantada pela apresentação dos alunos do programa “Orquestra
em Ação”, da Associação Amigos da Orquestra de Ji-Paraná.
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