
 

 

 
 
 
 
 

OF. 476/SEMED                                                   Cascavel, 23 de maio de 2013. 
 
 
 

Senhores Diretores de Escola 

Senhores Coordenadores de CMEI 

 
 

 
Assunto: Estudo do Documento Referência da CONAE 2014 / Antecipação 
Parada Pedagógica 
 

Retificando as informações do Ofício 363/2013, referente à 
Conferência Nacional de Educação (CONAE), repassamos as unidades 
educacionais da Secretaria Municipal de Educação, as seguintes informações: 

A CONAE/2014 é precedida por etapas preparatórias, 
compreendidas em conferências livres e conferências ordinárias municipais 
e/ou intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal, sendo todas estas 
atividades realizadas até o final de 2013. O objetivo é garantir a participação da 
sociedade nas discussões pertinentes à melhoria da educação nacional. 
Nesses eventos, portanto, os espaços de discussão são abertos à colaboração 
de todos — profissionais da educação, gestores educacionais, estudantes, 
pais, entidades sindicais, científicas, movimentos sociais e conselhos de 
educação, entre outros. 

Assim, por meio da CONAE de 2014, o Fórum Nacional de 
Educação (FNE) e o MEC buscam garantir espaço democrático de construção 
da qualidade social da Educação Pública. 

Em Cascavel a Conferência Intermunicipal será realizada em 21 de 
junho de 2013, no Auditório da FAG, no horário das 8h às 18h, com a 
participação de todos os municípios de abrangência do Núcleo Regional de 
Educação de Cascavel.  

Em virtude de que o Município de Cascavel possui 220 vagas para 
participação, a mesma se dará por representatividade. Neste sentido temos 
necessidade de que todos os Profissionais do Magistério e demais servidores 
lotados nas escolas municipais e CMEIs, bem como pais e alunos (APPS e 
Conselhos Escolares) participem das discussões do Documento Base da 



CONAE 2014 e encaminhem a síntese destas discussões para a Secretaria 
Municipal de Educação até 15 de junho de 2013, acompanhada de cópia da 
lista de presença dos participantes.  

Buscando assegurar a participação efetiva de todos os envolvidos, 
AUTORIZAMOS a antecipação da Parada Pedagógica prevista em Calendário 
Escolar para o dia 24 de junho que deverá ser realizada em 10/06/2013 
durante o dia todo em todas as unidades. Aquelas que já realizaram e 
compensaram durante o mês deverão realizar outras atividades que estavam 
previstas para este momento. Lembramos que em todas as escolas municipais 
e CMEIs o trabalho deverá ser Coordenado pelo Diretor ou Coordenador de 
CMEI. 

Atenciosamente, 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 

 


