Apresentação

1ª Conferência
Municipal de
Educação
30 de novembro de 2017

Realização

Em conformidade com a Constituição
Federal de 1988, com a Lei n. 13.005
\2014, e em consonância com o Decreto
de 09 de maio de 2016, foi convocada a
3ªConferência Nacional de Educação
(CONAE) a ser realizada em Brasília em
2018. No contexto da III CONAE, serão
realizadas diversas conferências em todo território brasileiro. Neste sentido o
Fórum Municipal de Educação com o
apoio do Departamento Municipal de
Educação, UAB, Diretoria de Ensino,
APEOESP, UNIFEOB, UNIFAE, IPEFAE , realizará no dia 30 de novembro a
1ª Conferência Municipal de Educação
com o seguinte tema: “A construção do
Sistema Nacional de Educação – SNE e
o Plano Nacional de Educação – PNE:
monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social,
pública, gratuita e laica". O objetivo da
nossa Conferência é discutir os 8 (oito)
eixos propostos pelo documento referência, cujas discussões, serão levadas
para a etapa Estadual que acontecerá no
em 2018. A realização das Conferências
de Educação é parte de um processo
amplo e representativo, importantíssimo para a consolidação da participação
social na definição dos horizontes da
política educacional, com vistas à garantia do direito à educação em todo o território nacional, especialmente sob a
vigência dos Planos de Educação. Sendo
assim, convidamos todos os segmentos
da educação, da rede pública quanto do
setor privado, da educação infantil ao
Ensino Superior, ensino profissionalizante, educação especial para participação desse momento de reflexão sobre a
educação.

E como "A educação, direito de
todos e dever do Estado e da
família, será promovida e
incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua
qualificação
para
o
trabalho!" (Art. 205 da CF), o
convite se estende a todo aquele
que queira contribuir com o debate
sobre a Educação em nosso
município.
O/as interessado/as encontrarão
maiores informações e o
documento base que será discutido
nas plenárias no site oficial da
Prefeitura Municipal,
www.saojoao.sp.gov.br
Atenção: Durante a Conferência
serão eleitos os delegados que
representarão o município na etapa
estadual. Os interessados deverão
se inscrever por segmento ou por
setor. Por segmento se inscreverão
todas as pessoas que atuam na
educação, desde a educação infantil
até o ensino superior, seja pública
ou privada: professores, gestores,
alunos, pais de alunos, funcionários
da educação. Inscrever-se-ão como
setor representante dos sindicatos,
instituições religiosas, empresários, organizações patronais,
entidades municipalistas, poder
legislativo, representantes da
comunidade científica, do campo,
etc. Inscrições

Inscrições

Programação

Contatos

As inscrições para a Conferência deverão
ser preenchidas de 24 / 11 às 17 h. do dia
29 / 11, na página da UAB localizada através do link: www.polouabsjbvista.com.br
ou procure o Departamento Municipal de
Educação, em horário comercial.

30 de novembro— quinta-feira

Departamento Municipal de
Educação
Diretora: Maria Helena A. Santana
(19) 363426-36
educacao@saojoao.sp.gov.br

Eixos / Vagas
EIXO I - O PNE na Articulação do Sistema
Nacional de Educação: Instituição, Democratização, Cooperação Federativa, Regime
de Colaboração, Avaliação e Regulação da
Educação – 25vagas.
EIXO II – Planos Decenais e o SNE: Qualidade, Avaliação e Regulação das Políticas
Educacionais – 25 vagas.
EIXO III – Planos Decenais, SNE e Gestão
Democrática, Participação Popular e Controle Social – 25 vagas.
EIXO IV – Planos Decenais, SNE e a Democratização da Educação: Acesso, Permanência e Gestão – 25 vagas.
EIXO V – Planos Decenais, SNE e Educação
e Diversidade: Democratização, Direitos Humanos, Justiça Social e Inclusão - 25 vagas.
EIXO VI – Planos Decenais, SNE e Políticas
Intersetoriais de Desenvolvimento e Educação: Cultura, Desporto, Ciência, Trabalho,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Inovação – 25 vagas.
EIXO VII – Planos Decenais, SNE e Valorização dos Profissionais da Educação: Formação, Carreira, Remuneração e Condições de
Trabalho e Saúde – 25 vagas.
EIXO VIII – Planos Decenais, SNE e Financiamento da educação: Gestão, Transparência e Controle Social – 25 vagas.

Local: UNIFAE—Largo Engenheiro Paulo
de Almeida Sandeville, 15—São João da Boa
Vista - SP


07h30min: Credenciamento



08h00min
oficial;

às

12h00min—Abertura

Apresentação

Cultural

com

alunos da rede municipal de ensino;
Palestra: “A construção do Sistema
Nacional de Educação – SNE e o Plano
Nacional

de

Educação

–

PNE:

monitoramento, avaliação e proposição
de políticas para a garantia do direito à
educação de qualidade social, pública,
gratuita e laica”;


10h30min às 10h45min—Coffe Break



10h45min às 12h00min—Votação do
Regimento Interno.



13h00min às 15h00min – Plenárias por
Eixos.



15h00min às 15h15min— Coffee Break.



15h15min às 17h00min—Plenária Final.



17h00min às 18h00min— Moção e
eleição dos delegados.

Fórum Municipal de Educação
Coordenação Geral: Kelly C.B.
de C. Barrado e Heloisa D. A. Pinto
edu-kelly@saojoao.sp.gov.br
edu-heloisa@saojoao.sp.gov.br

