
 

 

 
 
 
 
 

 

Nota 
 

Aracaju, 31 de janeiro de 2014 

 

 
Considerando que o Brasil vem avançando lentamente na superação dos grandes 

desafios educacionais, sobretudo, daqueles impostos à Educação Básica; 

 

Considerando que o país não cumpriu satisfatoriamente o conjunto das metas que 

definiu para si no último Plano Nacional de Educação, vigente no período 2001-2010; 

 

Considerando que o país se encontra num vácuo de três anos, no que tange ao 

exercício de sua política nacional de educação, em virtude da não aprovação do Projeto 

do Plano Nacional de Educação 2011-2020; 

 

Considerando os esforços empreendidos pelos diversos Fóruns Estaduais de Educação, 

e pelo próprio Fórum Nacional, consequentemente, pelos diversos segmentos da 

sociedade civil organizada quando do cumprimento satisfatório das etapas municipais, 

intermunicipais e estaduais/distrital da Conferência Nacional de Educação-CONAE 

2014; 

 

Considerando o próprio esforço do governo federal, dos governos estaduais e 

municipais, inclusive com aporte de recursos  no que tange ao apoio à organização das 

etapas realizadas no ano de 2013 da Conferência Nacional de Educação-CONAE 2014; 

 

Considerando, ainda, que o Brasil, suas vinte e sete unidades federativas e seus mais de 

cinco mil municípios, possui um longo caminho para percorrer no sentido de 

democratizar o acesso e a permanência e assegurar a qualidade social da educação que 

oferece nos seus diversos níveis e modalidades.  

 

 

O Fórum Estadual de Educação de Sergipe atendendo a deliberação dos membros 

presentes na primeira reunião ordinária realizada no último dia 31 de janeiro do ano em 

curso vem informar seu desagrado à atitude do Ministério da Educação que sem dar 

ampla publicidade a qualquer justificativa decidiu pelo adiamento da etapa nacional da 

CONAE 2014. 

 

O FEE de Sergipe considera esta postergação um prejuízo na medida em que a 

realização da CONAE 2014 no período que estava previsto se configuraria numa grande 

oportunidade para avaliar as políticas públicas de educação no Brasil, acompanhar a 

tramitação do PNE e mobilizar a sociedade brasileira no sentido de colocar a Educação 

Nacional na pauta do grande debate politico que se instalará no país, em virtude das  



 

 

 

 

 

 

 

Eleições Gerais de 2014, para, obviamente, assegurar, dentre outros anseios, as 

premissas deliberadas na CONAE 2010. 

 

Por fim, o Fórum Estadual de Educação de Sergipe reconhece, e defenderá junto ao 

FNE, a necessidade de manter, ao longo do ano de 2014, por meio das mais variadas 

estratégias, a mobilização nos diversos segmentos sociais, educacionais e nos órgãos 

governamentais em torno do debate educacional, em especial daquele concernente ao 

projeto do PNE.  

 

 

Entidades Presentes 

 
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE OFICIAL DO 

ESTADO DE SERGIPE-SINTESE 

 

SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PARTICULAR DE ENSINO-SINPRO 

 

UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS-USES 

 

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES-CUT 

 

COMITÊ DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE SERGIPE 

 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

FÓRUM ASSOCIATIVO DAS MULHERES DO ESTADO DE SERGIPE 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA-ABEP 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANFOPE 

 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DO MUNICÍPÍO DE ARACAJU-SINDIPEMA 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO-FENEM 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

  

 
 


