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A Conferência Estadual de Educação do
Ceará
(COEE), coordenada pelo Fórum
Estadual de Educação do Ceará (FEE-CE), é
um espaço democrático em direção à 3ª
Conferência Nacional de Educação (CONAE)
para que a sociedade participe do
desenvolvimento da Educação com qualidade
social.

I - acompanhar e avaliar as deliberações da
Conferência Nacional de Educação (CONAE)
de 2014, verificando seus impactos e
procedendo às atualizações necessárias;
II - avaliar a implementação do PNE, com
destaque específico ao cumprimento das metas
e das estratégias intermediárias, sem prescindir
de uma análise global do plano e;
III - avaliar a implementação dos planos
municipais e estadual de educação, os
avanços e os desafios para as políticas públicas
educacionais.

I - O PNE na articulação do SNE: instituição,
democratização, cooperação federativa,
regime de colaboração, avaliação e
regulação da educação;

II - Planos decenais e SNE: qualidade,
avaliação e regulação das políticas
educacionais;
III - Planos decenais, SNE e gestão
democrática: participação popular e controle
social;
IV - Planos decenais, SNE e democratização da
Educação: acesso, permanência e gestão;
V - Planos decenais, SNE, Educação e
diversidade: democratização, direitos humanos,
justiça social e inclusão;
VI - Planos decenais, SNE e políticas
intersetoriais de desenvolvimento e Educação:
cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde,
tecnologia e inovação;
VII - Planos decenais, SNE e valorização dos
profissionais da Educação: formação, carreira,
remuneração e condições de trabalho e saúde;
e
VIII - Planos decenais, SNE e financiamento da
educação: gestão, transparência e controle
social.

ocal
Abertura Oficial / Palestra Magna / Plenaria
Final
ESMEC- Escola de Magistratura do Estado do
Ceará.
Rua. Ramires Maranhão do Vale, 70 - Edson Queiroz,
Fortaleza – Ceara
Plenarias de Eixos / Almoço dos participantes
EEFM Dom Almeida Lustosa
R. Adolfo Moreira de Carvalho, 01 - Edson Queiroz,
Fortaleza

7h30 às 8h30 – Credenciamento
8h30 às 9h30 – Abertura
9h30 às 10h - Palestra da presidente do Fórum
Nacional de Educação, Maria Ester Falgão de
Carvalho, sobre o tema “A Consolidação do
Sistema Nacional de Educação e o Plano
Nacional de Educação: monitoramento,
avaliação e proposição de políticas para a
garantia do direito à educação de qualidade
social, pública, gratuita e laica”
10h à 10h30 – Plenária para aprovação do
Regimento Interno
10h às 12h – Plenárias de eixo
12h30 – Almoço
14h às 16h – Conclusão das plenárias de eixo
16h às 17h – Escolha de delegados
17h às 18h – Plenária final

