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

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE - 2018
ETAPA INTERMUNICIPAL - OSASCO

Aos dezessete de abril de 2018 a Secretaria Municipal de Jandira
participou da etapa intermunicipal da Conferência Nacional de Educação que
aconteceu na cidade de Osasco,

no Centro Municipal de Formação

Continuada dos Profissionais da Educação - Professora Águeda Thereza
Binotti Pires.
A Secretaria Municipal de Educação de Jandira levou para o encontro 27
participantes representantes de todos os segmentos. O encontro iniciou-se às
7h, com um café da manhã e inscrição dos presentes aos eixos de interesse de
cada um.
No auditório principal por volta das 9 horas, o secretário de Educação de
Osasco, José Toste Borges, recepcionou os participantes das cidades de
Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus,
Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem
Grande Paulista, e explicou que os objetivos da conferência são monitorar e
avaliar o cumprimento do Plano Nacional de Educação, propor políticas, metas
e estratégias.
Em seguida os participantes assistiram a palestra regida pela
coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo,
professora e mestre Conceição Aparecida Fornasari, sobre a temática: "A
Consolidação 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".
A programação teve três momentos importantes, sendo: plenária de leitura e
aprovação do regimento interno; assembleia dos oito eixos que compõem o
documento referência da CONAE, e a eleição dos 42 delegados, os quais
participarão da etapa estadual da Conferência Nacional a realizar-se conforme
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cronograma do fórum estadual de educação. Dos 42 delegados eleitos 12 são
representantes do município de Jandira.
No momento das assembleias dos oito eixos Jandira conseguiu aprovar
duas das três emendas propostas no Eixo V durante a etapa intermunicipal, a
proposta apresentada foi: “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”.
Após as escolhas dos delegados, que foram separados e escolhidos por
segmento a Conferência foi encerrada aproximadamente às 17 horas.
Importante enfatizar ainda o empenho dos profissionais da SMEJ e da
Equipe Técnica tanto na organização, no comparecimento ao evento, quanto
durante a realização, levando em consideração que este se deu no dia
seguinte a CONAE Etapa Municipal, que correu a noite, e

que ajudou a

participação efetiva do município não só com o número significativo de
delegados, como a contribuição levada aos eixos.

Equipe Técnica de Monitoramento ao PME:

Alessandra Aparecida Dias Aguiar

Lilian Cristina Riston

Carmen Silvia Bedaque Santos

Queila Nacimiento

Iara Santos Mazzeto

Samanta Pedroso Natalo

Karin Pereira da Costa Maia

Susana de Souza
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