Plano Nacional de Educação será discutido na AL/MT em
setembro
A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso é uma das organizadoras do Encontro Regional do Centro-Oeste para discutir o Plano Nacional
de Educação (PNE). O evento está programado para acontecer nos dias 17 e 18 de setembro na AL/MT
em Cuiabá, com participação de entidades, secretários de educação e deputados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás.
Em todo o país a sociedade civil organizada, representantes do Executivo e do Legislativo vem discutindo
e apresentando sugestões à construção do PNE. “Os problemas da educação são parecidos em todo o
Brasil, sobretudo porque a área nunca foi alvo de uma política pública nacional. É por isso que existe a
necessidade de haver regras claras e comuns para a educação no país, a fim de que a qualidade de
ensino seja boa e a mesma em todo o território, que haja um piso único aos professores, dentre outros
aspectos”, ponderou a secretária extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais Flavia Nogueira.
Ela declarou ainda que a Constituição Federal de 88 já prevê que a União, Estados e Municípios devem
trabalhar a educação em regime de colaboração. “Porém falta regulamentar isso”, disse.
O PNE tem como objetivos a elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria da
qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao
acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino
público.
A Comissão Organizadora Estadual (COE/MT) da Conferência Nacional de Educação (Conae), já realizou
15 etapas intermunicipais nas principais cidades-pólo de Mato Grosso para contribuir com sugestões ao
Plano, que será consolidado na Conferência Nacional em Brasília (DF) entre 23 a 27 de abril de 2010.
Nesta quinta-feira (27) uma reunião preparatória na AL/MT foi realizada para acertar os detalhes do
Encontro Regional do Centro-Oeste. Participaram o Fórum Estadual de Educação, COE/MT e Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. A Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados também colaborará com a organização do evento.
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