
 
 

 

                                       
 

CONFERÊNCIA LIVRE
21 de 

Informativo
 
I – Ações 
 
Aproxima
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações:
 
1. Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 

um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 
formado
cada Eixo
implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 
Conferências.

  

 
2. Tudo indica que por razões políticas tais 

pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 
específicos
letras [a],
conceitos aparece:
 

 

                                                                 

CONFERÊNCIA LIVRE
de Maio de 2013

Informativo nº 

Ações para 

Aproxima-se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações:

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 
formado por essas PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS, 
cada Eixo por tratar
implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 
Conferências.

Tudo indica que por razões políticas tais 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 
específicos do Regimento
letras [a], [b] e [c] desses objetivos, em especial 
conceitos aparece:

                           www.percepcaoesentido.com.br/conaeunioeste

CONFERÊNCIA LIVRE 
Maio de 2013 

nº 2 

para os Grupos de Trabalho

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações:

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

por essas PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS, 
por tratar-se dos conceitos políticos

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 
Conferências. 

 
Art. 11. Os debates na II CONAE deverão orientar
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela
promoção da pluralidade de ideias,
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo
fortalecimento da articulação entre os entes federados.

 

Tudo indica que por razões políticas tais 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

do Regimento
[b] e [c] desses objetivos, em especial 

conceitos aparece: 

 
a) Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 

Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação;

 
b) Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 

legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação;

 
c) Construir conceitos

do Sistema Nacional de Educação. (

 

www.percepcaoesentido.com.br/conaeunioeste

Grupos de Trabalho

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações:

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

por essas PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS, 
se dos conceitos políticos

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

Art. 11. Os debates na II CONAE deverão orientar
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela
promoção da pluralidade de ideias,
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo
fortalecimento da articulação entre os entes federados.

Tudo indica que por razões políticas tais 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

do Regimento da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
[b] e [c] desses objetivos, em especial 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação;

Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 
legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação;

Construir conceitos
do Sistema Nacional de Educação. (

www.percepcaoesentido.com.br/conaeunioeste

Grupos de Trabalho 

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações:

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

por essas PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS, 
se dos conceitos políticos

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

Art. 11. Os debates na II CONAE deverão orientar
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela
promoção da pluralidade de ideias,
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo
fortalecimento da articulação entre os entes federados.

Tudo indica que por razões políticas tais conceitos
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
[b] e [c] desses objetivos, em especial 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação;

Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 
legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação;

Construir conceitos, diretrizes e estratégias nacionais 
do Sistema Nacional de Educação. (

www.percepcaoesentido.com.br/conaeunioeste 

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 
Grupos de Trabalho, seguem algumas considerações: 

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

por essas PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS, é importante estudar a introdução de 
se dos conceitos políticos que orientarão as ações a serem 

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

Art. 11. Os debates na II CONAE deverão orientar
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela
promoção da pluralidade de ideias, identidades e expressões, pela
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo
fortalecimento da articulação entre os entes federados.

conceitos não sejam foco direto do debate 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
[b] e [c] desses objetivos, em especial na letra [c] onde a discussão dos 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação;

Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 
legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação;

, diretrizes e estratégias nacionais 
do Sistema Nacional de Educação. (grifo meu!

 

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

é importante estudar a introdução de 
que orientarão as ações a serem 

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

Art. 11. Os debates na II CONAE deverão orientar-se por uma visão ampla,
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela

identidades e expressões, pela
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo
fortalecimento da articulação entre os entes federados. 

Regimento CONAE

não sejam foco direto do debate 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
na letra [c] onde a discussão dos 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação;

Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 
legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação;

, diretrizes e estratégias nacionais 
grifo meu!) 

Regimento CONAE

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

é importante estudar a introdução de 
que orientarão as ações a serem 

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

se por uma visão ampla,
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela

identidades e expressões, pela
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo

Regimento CONAE– Brasília 2012

não sejam foco direto do debate 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
na letra [c] onde a discussão dos 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 
propostas para a elaboração de políticas nacionais de educação; 

Acompanhar o processo de implementação das diretrizes, medidas 
legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 
contribuindo para articular o Sistema Nacional de Educação; 

, diretrizes e estratégias nacionais para a efetivação 

Regimento CONAE– Brasília 2012

1

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

é importante estudar a introdução de 
que orientarão as ações a serem 

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

se por uma visão ampla, 
abrangente, inclusiva e sistêmica da educação, primando pela garantia do 
processo democrático, pelo respeito mútuo entre os/as participantes, pela 

identidades e expressões, pela 
consideração à representatividade dos segmentos e setores sociais e pelo 

 
 
 
 

Brasília 2012  

não sejam foco direto do debate 
pretendido para a CONAE II, o que é no mínimo discutível, sobretudo à luz dos objetivos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
na letra [c] onde a discussão dos 

Avaliar a implementação das deliberações da Conferência Nacional de 
Educação/2010, verificando impactos e procedendo às atualizações de 

legislativas estabelecidas nos artigos da lei, metas e estratégias do PNE, 

para a efetivação 

 
 
 
 
 
 
 

Brasília 2012  

1 

se o dia da Conferência Livre (21/05/2013) e no intuito de ajustar as ações nos 

Cada um dos Eixos Temáticos (um para cada GTT) é constituído por uma introdução e por 
um conjunto de PROPOSIÇÕES e ESTRATÉGIAS que variam de número de acordo com a 
temática. Embora o documento referência da CONAE II indique que o objeto de debate é 

é importante estudar a introdução de 
que orientarão as ações a serem 

implementadas a partir do Plano Nacional de Educação cuja base constitui a pauta das 

 

não sejam foco direto do debate 
objetivos 

da CONAE, tal como pode ser lido a partir do disposto nas 
na letra [c] onde a discussão dos 
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Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.
 

 

 
As PROPOSIÇÕES E ESTRATÉGIA
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo 
para 
Trabalho, por e
Unioeste
discussão.

 
II – Princípios metod
 
1. Se vou trabalhar apenas em um GT, por que tenho que conhecer todos?

Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.

a) De acordo com as orientações do Governo do Estado do Paraná, conforme 
divulgado no 
nas Conferências Livres devam ser “Aditivas”, “Supressivas” e “Substitutivas”, 
entanto, no REGIMENTO INTERNO, produzido em Brasília no ano de 2012, 
formulação
“Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)”
sequencia;

 

b) Mesmo que 
chegarão
requereria uma mobilização entre os municípios da região para que a ideia fosse 
compreendida, aceita e referendada por todos, passando a figurar como sugestão 
de cada Conferência Munici
tempo para conseguir discutir e formar essa base de adesão. Ainda assim, como a 
ideia é continuar acompanhando as implementações, mesmo que as chances 
sejam reduzidas e que seja politicamente impossível
conceitos, é importante discutir e registrar situações de discordância como ponto 
de partida para outras discussões e ações políticas futuras.

As PROPOSIÇÕES E ESTRATÉGIA
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo 
para redigir as emendas. 
Trabalho, por e
Unioeste. Os
discussão. 

Princípios metod

Se vou trabalhar apenas em um GT, por que tenho que conhecer todos?

Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.

De acordo com as orientações do Governo do Estado do Paraná, conforme 
divulgado no texto ori
nas Conferências Livres devam ser “Aditivas”, “Supressivas” e “Substitutivas”, 
entanto, no REGIMENTO INTERNO, produzido em Brasília no ano de 2012, 
formulação do documento base
Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)”

sequencia; 

 
Art. 14. Para a elaboração do Documento
entidades organizadoras e coordenadoras das Conferências Estaduais e
Distrital de Educação consolidarão relatórios com as emendas ao 
Documento
de relatoria da
 
§ 1º No Documento Base, Referência poderão ocorrer quatro tipos de
emendas:
 

  
  
  
  

 

Mesmo que novas emendas
chegarão à esfera Nacional se passarem por aprovação na esfera estadual, o que 
requereria uma mobilização entre os municípios da região para que a ideia fosse 
compreendida, aceita e referendada por todos, passando a figurar como sugestão 
de cada Conferência Munici
tempo para conseguir discutir e formar essa base de adesão. Ainda assim, como a 
ideia é continuar acompanhando as implementações, mesmo que as chances 
sejam reduzidas e que seja politicamente impossível
conceitos, é importante discutir e registrar situações de discordância como ponto 
de partida para outras discussões e ações políticas futuras.

As PROPOSIÇÕES E ESTRATÉGIA
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo 

as emendas. 
Trabalho, por e-mail, e também estarão na seção “Documentos” do Blog CONAE 

Os coordenador de GT

Princípios metodológicos: 

Se vou trabalhar apenas em um GT, por que tenho que conhecer todos?

Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.

De acordo com as orientações do Governo do Estado do Paraná, conforme 
texto orientador, de março 2013

nas Conferências Livres devam ser “Aditivas”, “Supressivas” e “Substitutivas”, 
entanto, no REGIMENTO INTERNO, produzido em Brasília no ano de 2012, 

documento base
Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)”

Art. 14. Para a elaboração do Documento
entidades organizadoras e coordenadoras das Conferências Estaduais e

rital de Educação consolidarão relatórios com as emendas ao 
Documento Referência, inserindo
de relatoria da II CONAE.

§ 1º No Documento Base, Referência poderão ocorrer quatro tipos de
emendas: 

 Aditivas 
 Supressivas 
 Substitutivas
 Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)

novas emendas
à esfera Nacional se passarem por aprovação na esfera estadual, o que 

requereria uma mobilização entre os municípios da região para que a ideia fosse 
compreendida, aceita e referendada por todos, passando a figurar como sugestão 
de cada Conferência Munici
tempo para conseguir discutir e formar essa base de adesão. Ainda assim, como a 
ideia é continuar acompanhando as implementações, mesmo que as chances 
sejam reduzidas e que seja politicamente impossível
conceitos, é importante discutir e registrar situações de discordância como ponto 
de partida para outras discussões e ações políticas futuras.

As PROPOSIÇÕES E ESTRATÉGIAS estabelecidas na CONAE I, em 2010, e que são objeto de 
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo 

as emendas. As planilhas serão enviadas para os coordenadores de Grupos de 
mail, e também estarão na seção “Documentos” do Blog CONAE 

coordenador de GTT

ológicos: RESUMO (com base no texto orientador da CONAE):

Se vou trabalhar apenas em um GT, por que tenho que conhecer todos?

Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.

De acordo com as orientações do Governo do Estado do Paraná, conforme 
entador, de março 2013

nas Conferências Livres devam ser “Aditivas”, “Supressivas” e “Substitutivas”, 
entanto, no REGIMENTO INTERNO, produzido em Brasília no ano de 2012, 

documento base, Art. 11 $ 1º
Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)”

Art. 14. Para a elaboração do Documento
entidades organizadoras e coordenadoras das Conferências Estaduais e

rital de Educação consolidarão relatórios com as emendas ao 
Referência, inserindo

II CONAE. 

§ 1º No Documento Base, Referência poderão ocorrer quatro tipos de

 (parciais ou totais)
Substitutivas 
Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)

novas emendas sejam sugeridas é preciso ter clareza de que somente 
à esfera Nacional se passarem por aprovação na esfera estadual, o que 

requereria uma mobilização entre os municípios da região para que a ideia fosse 
compreendida, aceita e referendada por todos, passando a figurar como sugestão 
de cada Conferência Municipal, Intermunicipal e Distrital e haveria que existir 
tempo para conseguir discutir e formar essa base de adesão. Ainda assim, como a 
ideia é continuar acompanhando as implementações, mesmo que as chances 
sejam reduzidas e que seja politicamente impossível
conceitos, é importante discutir e registrar situações de discordância como ponto 
de partida para outras discussões e ações políticas futuras.

S estabelecidas na CONAE I, em 2010, e que são objeto de 
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo 

s planilhas serão enviadas para os coordenadores de Grupos de 
mail, e também estarão na seção “Documentos” do Blog CONAE 

T trabalharão

RESUMO (com base no texto orientador da CONAE):

Se vou trabalhar apenas em um GT, por que tenho que conhecer todos?

Mesmo que não exista um formulário específico para dispor questões conceituais, mas 
apenas as chamadas estratégias, nada impede que sejam pensadas 
mínimo provoquem discussões de mérito quanto aos conceitos, forçando espaço para 
revisões. Sobre isto, duas outras observações são importantes.

De acordo com as orientações do Governo do Estado do Paraná, conforme 
entador, de março 2013, 

nas Conferências Livres devam ser “Aditivas”, “Supressivas” e “Substitutivas”, 
entanto, no REGIMENTO INTERNO, produzido em Brasília no ano de 2012, 

, Art. 11 $ 1º, é me
Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)”

Art. 14. Para a elaboração do Documento-Base da CONAE os fóruns ou
entidades organizadoras e coordenadoras das Conferências Estaduais e

rital de Educação consolidarão relatórios com as emendas ao 
Referência, inserindo-as devidamente no sistema informatizado 

§ 1º No Documento Base, Referência poderão ocorrer quatro tipos de

(parciais ou totais) 

Novas emendas (novo parágrafo ao Documento)

sejam sugeridas é preciso ter clareza de que somente 
à esfera Nacional se passarem por aprovação na esfera estadual, o que 

requereria uma mobilização entre os municípios da região para que a ideia fosse 
compreendida, aceita e referendada por todos, passando a figurar como sugestão 

pal, Intermunicipal e Distrital e haveria que existir 
tempo para conseguir discutir e formar essa base de adesão. Ainda assim, como a 
ideia é continuar acompanhando as implementações, mesmo que as chances 
sejam reduzidas e que seja politicamente impossível
conceitos, é importante discutir e registrar situações de discordância como ponto 
de partida para outras discussões e ações políticas futuras.

S estabelecidas na CONAE I, em 2010, e que são objeto de 
análise e discussão na CONAE II, foram destacadas do documento referência e colocadas 
em planilha específica para uso nos GTT, em cada eixo particular

s planilhas serão enviadas para os coordenadores de Grupos de 
mail, e também estarão na seção “Documentos” do Blog CONAE 

ão com a Planilha específica de seu Eixo de 

RESUMO (com base no texto orientador da CONAE):
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Cada Eixo Temático tem uma pequena introdução que situa a problemática do eixo e, em 
seguida, um elenco de propostas para discussão, com indicação do ente federado a quem 
cabe a iniciativa de encaminhar os processos necessários para viabilizar a realização de cada 
proposta. Nas discussões das conferências é importante ter presente que: 
 

Cada Eixo Temático e seus respectivos parágrafos têm, embora apresente recorrências, 
uma natureza temática própria.  
 

O Eixo I contém propostas de caráter geral, que perpassam os demais eixos, que, por sua 
vez, apresentam propostas específicas à sua área temática. DAÍ A IMPORTÂNCIA DE SE 
CONHECER TODOS OS 7 (SETE) EIXOS, mesmo que se vá trabalhar especificamente 
apenas com um deles no respectivo GT. 
 

ATENÇÃO! Alguns dos Eixos tem número grande de Proposições e 
Estratégias as serem analisadas. Também por isto, na medida do possível, 
estudar e estimular o estudo de todos os Eixos antes da realização dos GTS. 

 

2. Por que discutir as propostas e elaborar emendas “por parágrafo” como constam no 
documento referência? 
Para resguardar a lógica do Documento-Referência, é fundamental que as emendas, adições 
ou novas propostas apresentadas nas conferências guardem coerência com a temática do 
eixo/parágrafo. 
 

Por quê? 
 

Na sistematização para a fase nacional cada emenda será considerada inerente ao 
parágrafo em que é inserida, ou seja: cada parágrafo será tratado como uma unidade de 
sentido. 
 

3. O que fazer quando surgirem no debate assuntos de característica local e regional? 
As conferências municipais, intermunicipais, estaduais e distritais poderão discutir temas 
complementares específicos, para a definição das políticas regionais e locais, entre eles o 
processo de elaboração ou revisão do respectivo plano decenal de educação. No entanto, é 
importante enfatizar que o Documento-Referência da II CONAE deve ter atenção prioritária e 
que os temas regionais e locais não devem ser inseridos nas emendas ao Documento 
Referência. 
 

Os temas locais e regionais devem ser registrados para compor sugestões a serem 
oficialmente dirigidas às instâncias que discutem e formulam os Planos Municipal e 
Estadual de Educação. 
 

4. Reiterando:  
 

a) Cada GT deve ter um(a) relator(a) para Cada Grupo de Trabalho deve ter um 
relator para registrar as emendas para exposição durante a reunião plenária 
final; 

 

b) Divulgar o máximo possível entre professores e alunos! Trata-se de um 
movimento que requer um “sentimento de pertença” como prerrogativa do 
amadurecimento político necessário para uma vida social consciente e 
participativa. 

£ 
 
Marechal Cândido Rondon, 12 de Maio de 2013. 


