Pitangui participa da CONAE - Conferência Nacional de
Educação
A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder Público para
que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Ela está sendo organizada
para... tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós Graduação, e é realizada, em diferentes
territórios e espaços institucionais, nas escolas, nos municípios, Distrito Federal, nos estados e país.
Estudantes, Pais, Profissionais da Educação, Gestores, Agentes Públicos e a sociedade civil organizada
terão em suas mãos a oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira. O tema da CONAE,
definido por sua Comissão Organizadora Nacional é: 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, realizadas no
primeiro semestre de 2009 e de Conferências Estaduais e do Distrito Federal programadas para o
segundo semestre. 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. No estado de Minas Gerais quem assumiu os trabalhos da
Conferência foi a UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Educação) e Minas foi o único estado a
cumprir as metas estabelecidas pelo MEC. Pitangui participou da Conferência Intermunicipal, da Micro
que foi realizada em Pará de Minas, da Macro, em Divinópolis, representada por professores e
profissionais da área, que também estarão presentes na Conferência Estadual em Belo Horizonte.
Segundo os representantes do município na Conferência, o município está participando de um grande
momento democrático na elaboração de Diretrizes para a Educação do país.
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