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CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE - 2018
ETAPA MUNICIPAL

Em dezesseis de abril de 2018 a Secretaria Municipal de Jandira realizou na
EMEB Moisés Cândido Vieira a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação
que, no presente ano, tem como tema a criação do Sistema Nacional de Ensino (SNE).
O encontro iniciou-se às 19h, com palestra de abertura ministrada por Roberto
da Silva Medeiros, professor da rede municipal de Jandira, que falou ao público sobre
os desafios referentes à criação do SNE e da importância da participação de todos nas
discussões de políticas públicas para a educação brasileira.
Em seguida foi feita a leitura do Regimento da Conferência e na sequência os
presentes dividiram-se em oitos salas temáticas, organizadas de acordo com eixos que
compõem o texto base a ser discutido na CONAE 2018, a saber: EIXO I- O PNE na
Articulação do Sistema Nacional de Educação: Instituição, Democratização,
Cooperação Federativa, Regime de Colaboração, Avaliação e Regulação da Educação;
EIXO II – Planos decenais e o SNE: Qualidade, Avaliação e Regulação das Políticas
Educacionais; EIXO III - Planos decenais, SNE e gestão democrática: participação
popular e controle social; EIXO IV - Planos decenais, SNE e democratização da
educação: acesso, permanência e gestão; EIXO V - Planos decenais, SNE, educação e
diversidade: democratização, direitos humanos, justiça social e inclusão; EIXO VI Planos decenais, SNE e políticas intersetoriais de desenvolvimento e educação: cultura,
ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação; EIXO- VII Planos
decenais, SNE e valorização dos profissionais da educação: formação, carreira,
remuneração e condições de trabalho e saúde e EIXO VIII - Planos decenais, SNE e
financiamento da educação: gestão, transparência e controle social.
As discussões nos eixos foram coordenadas pelos membros da equipe técnica
de monitoramento do PME Jandira, auxiliados por profissionais da SMEJ. Participaram
da discussão 62 professores, 32 gestores escolares, 07 profissionais de apoio à
Educação, 27 profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Jandira, 23
estudantes, 10 representantes da sociedade civil e 01 representante do Conselho
Rua William Wadell, 320 – Centro - Jandira – SP – CEP: 06606-000 - Fone: 46199418

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EQUIPE TÉCNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO PLANO
UNIFICADO DE CARREIRA

Municipal de Educação. Ao todo os participantes sugeriram 25 (vinte e cinco) novas
emendas ao texto referência discutido na conferência, das quais, na plenária final,
foram escolhidas, por votação entre os presentes, 9 emendas para serem levadas às
etapas seguintes da CONAE (intermunicipal, estadual e nacional), a saber: Eixo I Mudança do PIB de 10% para 12% para a Educação; Efetiva atuação do Conselho
Municipal de Educação; Discutir cuidadosamente a terceirização da Educação tendo
em vista o prejuízo que se pode causar aos trabalhadores concursados. Os consórcios
públicos podem auxiliar na melhoria da Educação em geral; Eixo V - Direito ao uso do
nome social e à devida adequação aos ambientes com separação de gênero, desde que
solicitado e comprovado mediante apresentação de documentação social dos
responsáveis legais da pessoa transexual; lei de flexibilização no horário de trabalho
dos responsáveis por crianças com patologia confirmada por CID; incentivo ao
planejamento familiar nacional (paternidade responsável como pressuposto de
direitos humanos); Eixo VII - Desvincular as verbas da prefeitura para a Educação para
melhor fazer uso, prestar constas e fiscaliza; Eixo VIII- Aumento efetivo dos recursos
financeiros da Educação em relação a porcentagem do PIB, Royalties do Petróleo e os
demais impostos ( IGF, IPTU, ITR, ITCD, IPVA); Descentralização das verbas destinadas à
educação, para que haja autonomia e aplicabilidade destes repasses com maior
transparência, sendo constituído um colegiado composto por diversos segmentos
garantindo a representatividade ( pais, gestores, funcionário da Secretaria ) para a
decisão dos investimentos com estes recursos;
Consideramos importante ressaltar que, tendo em vista a relevância do evento,
a SMEJ propôs a realização da conferência (etapa municipal) no dia e período em que
ocorrem a maioria dos HTPCs das escolas municipais, garantindo assim que o docente
que desejasse participar da discussão pudesse substituir o HTPC pela participação no
encontro. Além disso, a SMEJ realizou, em 09/04, reunião com todos os gestores
escolares para orientá-los a incentivar seus professores a participarem da conferência.
Essa iniciativa parece ter surtido efeito, tendo em vista que o engajamento dos
presentes na discussão dos temas na conferência foi fato relatado com unanimidade
pelos coordenadores dos eixos. Ressaltamos ainda o empenho de grande parte dos
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profissionais da SMEJ para auxiliar a Equipe Técnica tanto na organização prévia da
conferência, quanto durante a realização do mesmo, o que ajudou a resultar na
superação das expectativas para o evento.

Equipe Técnica de Monitoramento ao PME:

Alessandra Aparecida Dias Aguiar

Carmen Silvia Bedaque Sanches

Lilian Cristina Riston

Queila Nacimiento

Iara Santos Mazzeto

Samanta Pedroso Natalo

Karin Pereira da Costa Maia

Susana de Souza
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