Pré – Conferências do Município de Xavantina
Dia: 03 de novembro de 2021

Oque é a CONAE?
A Conferência Nacional de Educação - CONAE é um espaço democrático aberto

pelo Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação
Nacional.

Está sendo organizada para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil à Pós
Graduação, e realizada, em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas,
municípios, Distrito Federal, estados e país. Estudantes, Pais, Profissionais da

Educação, Gestores, Agentes Públicos e sociedade civil organizada de modo geral,
terão em suas mãos, a partir de janeiro de 2009, a oportunidade de conferir os rumos
da educação brasileira.

Qual é o tema da CONAE?
O Tema da CONAE, definido por sua Comissão Organizadora
Nacional, será: Construindo um Sistema Nacional Articulado
de Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes
e Estratégias de Ação.

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.

Quais são os eixos da CONAE?

Como acontecerá a CONAE?
• Inicialmente os municípios farão suas conferências utilizando os
materiais referência, podendo os encontros ocorrer no formato

on-line ou presencial, podendo optar também pelo modelo híbrido.

• Posteriormente haverá a Conferência Regional, Estadual e a
Federal em 2022.

Como a CONAE acontecerá em
Xavantina?
• Pré – conferências on-line: 25/10 a 31/10/2021
Documento referência e vídeos enviados para Fórum Permanente de Educação, Conselho Municipal de
Educação, Professores, Gestores e autoridades para leitura, estudo e análises.

Havendo proposições, as mesmas devem ser enviadas para o e-mail educar@xavantina.sc.gov.br
02/11/2021.

• Conferência presencial: 03/11/2021 Auditório Secretaria de Educação 18h 30m.
Leitura e aprovação das proposições apresentadas.

Avaliação do Plano Municipal de Educação
Apresentação Novo Ensino Médio

até

Estrutura das Pré – conferências
on-line:
• Serão enviados aos participantes entre os dias 25 a 29 de outubro:
✓ Documento Referência (para leitura, conhecimento e aprofundamento quanto ao tema da
Conferência);
✓ Serão enviados 5 vídeos de palestra proferida pelo Prof. Dr. Ivan Cláudio Pereira
Siqueira quanto a CONAE, historicidade, eixos e desafios do tema (um vídeo por dia).

• Gestores das escolas organizarão momentos de troca de reflexões, registros de
opiniões, etc. com seus grupos.

Estrutura da Conferência
Presencial
• Será disponibilizada na página da Prefeitura de Xavantina, no
endereço eletrônico https://www.xavantina.sc.gov.br/
✓ Regimento da Conferência;
✓ Plano Municipal de Educação;
✓ Documento Referência da CONAE.

• No dia 03 de novembro, 18h 30m será feita a apresentação do

Plano Municipal de Educação, Novo Ensino Médio e aprovação das
proposições enviadas até 02/11/2021

