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APRESENTAÇÃO 

 
 

1- Uma nação é respeitada e considerada forte quando, nela, vivencia-se uma 

democracia consistente, a qual, por sua vez, só é possível, em sua plenitude, se sua 

Educação é reconhecidamente de alta qualidade. 

Sugestão para análise 

Paragráfo: 1 Uma nação participativa é respeitada e considerada forte quando, 

nela, vivencia-se uma democracia consistente, verdadeira,  a qual, 

por sua vez, só é possível, em sua plenitude, se sua Educação é 

reconhecidamente de alta qualidade. 

Aditiva (  x   )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

2- Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a integrar o rol das 

maiores democracias do planeta, a fazer parte do conjunto de nações respeitadas por 

ser, de igual modo, um exemplo de nação livre e soberana, com modelo institucional 

que lhe dá uma identidade própria. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

3- Na seção I, do capítulo III, a Carta Magna diz, em seu Artigo 205, o seguinte: 
 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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4- Para que tal determinação seja realidade perene e cada vez mais evidente, 

existem as instituições que sustentam e participam constantemente de ações que 

perseguem a plenitude deste imperativo, dentre as quais situam-se a família, a escola e 

demais representantes dos diferentes segmentos da sociedade. A Educação não se 

limita a um ensino propedêutico formal, o qual, não obstante sua importância, não é seu 

único integrante. A Educação deve ser entendida como a formação total de cidadania, 

pautada em princípios e valores que caracterizam uma cultura. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

5- A legislação que pauta a Educação Nacional avançou a partir da promulgação 

da atual Constituição Federal, com leis e decretos importantíssimos, como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, mediante a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, dentre outros dispositivos legais. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

6- No Artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), podemos ler: 
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A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime 
de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas. 

 

7- Neste contexto, surgiram os Planos Nacionais de Educação – PNE, 

contemporâneos, mediante a promulgação da Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

aprovou o PNE 2001-2010, e a promulgação da Lei 13.005, de 25 de julho de 2014, que 

aprovou o PNE 2014-2024, atualmente em vigor. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

8- Com a publicação da Portaria do Ministério da Educação, 1.407 de 14 de 

dezembro de 2010, criou-se o Fórum Nacional de Educação – FNE, tornando-se órgão 

de Estado, com a promulgação da Lei 13.005/2014, na qual lhe é confiada, em seu 

Artigo 5o, a missão de ser uma das instâncias responsáveis pela execução do PNE, 

mantendo monitoramento contínuo e realização de avaliações periódicas. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

9- O Artigo 6o desta mesma lei diz: 
 

- A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências 
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nacionais de educação até o final do decênio [2014-2024], precedidas  
de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e 
coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no 
âmbito do Ministério da Educação. 
§ 1o O  Fórum  Nacional  de  Educação,  além  da  atribuição  referida  
no caput: 
I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas; 

II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação 
com as conferências regionais, estaduais e municipais que as 
precederem. 
§ 2o As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo 
de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução 
deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para 
o decênio subsequente. (BRASIL, 2014). 

 
 

10- A partir dessas definições legais, organizou-se a Conferência Nacional de 

Educação – CONAE, que se realizará nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022, 

desenvolvendo a temática “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com 

o futuro da educação brasileira”. 

 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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11- A pauta da CONAE 2022 versará sobre os temas propostos pelo FNE, 

estruturados em eixos e sub- eixos mencionados a seguir, introduzindo-se em seu 

início, as questões relativas à avaliação do PNE 2014-2024, a avaliação da evolução 

das políticas públicas educacionais (de Estado e de Governo), no intervalo 2018 – 

2022, quadriênio transcorrido entre a última CONAE e a próxima. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

 
I – TEMAS DA CONFERÊNCIA 

1. NOVO PNE – 2024 - 2034 

− Avaliação das 10 Diretrizes do PNE – 2014 - 2024 
 

− Avaliação das 20 metas do PNE – 2014 - 2024 
 

− Relação da atual demanda 
 

− Desigualdades e inclusão 

 

 
2. SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

− Avaliação da legislação inerente 
 

− Projeto de modelo 

 

 
3. EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

− Formação de Professores e continuada 
 

− BNCC – Currículos 
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− Financiamentos 
 

− Políticas de Cotas 
 

− Educação Especial 
 

− Educação Profissional e Tecnológica 
 

4. EQUIDADE E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
 

II – EIXOS E SUB-EIXOS 

 
 

Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas 
 

I. Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 – Avaliação da evolução 

das Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde a realização da última 

CONAE (2018) até 2022. 

II. O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 - Avaliação diagnóstica sobre as 

10 Diretrizes e as 20 metas estabelecidas, atualização sobre as atuais 

demandas. 

III. O PNE 2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação: formação, 

carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde. 

IV. O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e 

ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e diversidade. 

V. O PNE 2024-2034 e a equidade: democratização do acesso, permanência, 

aprendizagem, e gestão do fluxo escolar. 

VI. O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas 

educacionais, Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

VII. O PNE 2024-2034 e a gestão democrática da escola pública: participação 

popular e controle social. 
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VIII. O PNE 2024-2034: os limites e necessidades impostos por crises que 

impactem a escola: educação em tempos de pandemia. 

 
                           I X. O PNE 2024-2034: desenvolvimento da educação profissional e técnológica. 
 

Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da 

Educação 

I. O PNE 2024 – 2034 na definição de uma escola para o futuro que assegure o 

acesso a inovação, tecnologias, oferta de educação aberta e a distância. 

II. O PNE 2024 – 2034 na organização e construção de uma escola para o 

futuro: garantia referenciais curriculares, práticas pedagógicas, formação de 

professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam a ampliação da 

conectividade, o acesso à internet e a dispositivos computacionais. 

 

 
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em 

construção 

I. O PNE 2024 – 2034 na articulação do Sistema Nacional de Educação: 

instituição, democratização, cooperação federativa, regime de colaboração, 

parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação. 

II. O PNE 2024 – 2034, políticas interssetoriais de desenvolvimento e Educação 

cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação. 

III. O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência e 

controle social. 



12 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, 6º Andar 
Sala 617 – CEP: 70.047-900 – Brasília/DF 
+55 (61) 2022-8976 / 2022-7965 
E-mail: fne@mec.gov.br / Site: www.fne.mec.gov.br 

 

 

 

 
 

EIXO 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas 
 

12- De acordo com o artigo 5o, da Lei 13.005/2014, é confiada ao Fórum 

Nacional de Educação – FNE a missão de ser uma das instâncias responsáveis pela 

execução do Plano Nacional de Educação – PNE, mantendo monitoramento contínuo e 

realização de avaliações periódicas. Vale referendar que, de acordo com o inciso II do 

Artigo 6o desta mesma lei, é o FNE que deve promover a articulação das Conferências 

Nacionais de Educação com as Conferências Regionais, Estaduais e Municipais que as 

precederem. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

13- Diante disto, a CONAE-2022 terá em seu Eixo 1, como uma importante 

atividade prevista a incumbência de avaliar as diretrizes e metas que serão 

estabelecidas para o Plano Decenal 2024-2034, o novo Plano Nacional de Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

14- Visando a sistematização que assegure o êxito necessário e desejado, este 

Eixo foi subdividido em 9 sub-eixos, cada um dos quais com objetivos específicos 

claramente estabelecidos. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 
 O SUB-EIXO I estabelece como tema específico a Evolução das Políticas 

Educacionais de 2018 a 2022, e tem o objetivo de avaliar a evolução das 
Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde a realização da última CONAE 
(2018) até 2022. 

 

15- Por meio das avaliações feitas ao longo dos últimos anos, sobretudo, a partir 

de 2014, ano do início da vigência do atual PNE podemos constatar que a nação tem 

passado por diversas situações de natureza social, de diferentes demandas em todas 

as suas áreas, especialmente, na Educacional. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

16- O estabelecimento das 10 diretrizes e 20 metas a serem perseguidas e 

cumpridas no período de vigência do PNE, dentro dos respectivos prazos referentes a 

cada uma das metas, conduziu os governos de cada ente federado a busca da melhor 

forma, o atingimento destas metas. 

 

Sugestão para análise 



14 
Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, 6º Andar 
Sala 617 – CEP: 70.047-900 – Brasília/DF 
+55 (61) 2022-8976 / 2022-7965 
E-mail: fne@mec.gov.br / Site: www.fne.mec.gov.br 

 

 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

17- Para se auferir o resultado almejado, devem-se promover políticas públicas 

com fins dirigidos para este objetivo, de acordo com as atribuições e competências de 

cada nível de governo. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

18- Neste sentido, cada ente federado deve, dentro de suas prerrogativas, 

implementar ações que viabilizem o alcance dos resultados previstos não só no PNE, 

como também, no suprimento de outras demandas que surgiram paralelamente às 

apontadas quando da elaboração do plano decenal 2014-2024. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

19- Entende-se que o PNE apresenta diretrizes e metas no sentido macro das 

demandas inerentes à Educação Nacional e que não se configuram como únicas, para 

se ter a Educação com padrão nacional de qualidade, referenciado socialmente e 

garantido pelo Estado, largamente apregoada, sobretudo, depois da democratização da 

nação, a partir de 1988, mediante sua nova Constituição. Sabe-se que a realidade 

nacional não é homogênea, que existem especificidades em todos os setores da nação 
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e regiões do país, e que, por isso, cabe a cada gestor, no âmbito dos entes federados, 

avaliar e elencar as necessidades a serem atendidas. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

20- No âmbito do FNE, que reúne representantes de diversos setores e 

segmentos da sociedade civil e do Estado, reúnem-se informações que permitem 

construir um diagnóstico praticamente contínuo da situação da Educação, em nível 

nacional. Todavia, mesmo conhecendo-se necessidades pontuais, em nível de 

municípios ou de Estados da Federação, essa preocupação específica e consequente 

avaliação diagnóstica é de competência dos Fóruns Municipais, Estaduais e Distrital. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

21- A CONAE tem dentre seus objetivos o de agrupar os representantes destes 

Fóruns, para que, conjuntamente, possam ser discutidos não somente as necessidades 

e eventuais insucessos decorrentes da falta de políticas públicas ou de políticas 

públicas imperfeitas, tanto de governo como de estado, mas também os sucessos 

atingidos. A CONAE se configura num grande fórum de compartilhamento de ideias, de 

apresentação de resultados de sucesso e de insucesso, e de debates, no âmbito da 

Educação. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

22- Neste sentido, o tema sugerido neste eixo deverá imbuir os responsáveis que 

o discutirão a apresentar a evolução das Políticas Públicas implementadas, tanto em  

nível de Governo, como de Estado, nos últimos anos, especificamente a partir de 2018. 

 

 
 O SUB-EIXO II estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 

2014-2024 e tem como objetivo fazer uma Avaliação diagnóstica sobre o 
desempenho da educação nacional, com às 10 diretrizes e 20 metas 
estabelecidas, atualizando-as segundo as novas demandas e novo cenário da 
Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

23- Sabe-se que a História da Educação Brasileira possui peculiaridades únicas 

em nível internacional, mesmo desconsiderando-se seu início, desde a chegada dos 

Jesuítas, no século XVI, até as Reformas Pombalinas, em meados do século XVIII. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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24- Assim sendo, pode-se pensar, somente a partir da Independência e mais 

especificamente após a promulgação da Primeira Constituição Nacional, em 25 de 

março de 1824. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

25- Mesmo se considerando a não realização de avaliação ou análise rigorosa, 

verifica-se, que por mais de um século, desde a primeira constituição, o 

desenvolvimento de Políticas Públicas, referentes à Educação Nacional, foi bastante 

irregular. Rigorosamente, somente após decorrido mais da metade do Século XX, a 

nação brasileira “ganharia” uma lei que subsidia exclusividade a Educação, a exemplo 

do que já ocorria, há muito tempo, com as nações mais avançadas do mundo havia 

muito tempo. Foi em 20 de dezembro de 1961, que se promulgou a primeira LDBEN, a 

Lei 4.024. Em decorrência desta lei de Diretrizes e Bases e do disposto na Constituição 

de 18 de setembro de 1946, o então Conselho Federal de Educação apresentou, em 

1962, um conjunto de regras, que ficaria marcado nessa história, como o primeiro Plano 

Nacional de Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

26- Entretanto, tal plano figurou como uma política de governo e não de Estado, 
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não foi objeto de lei que institucionalizasse. Por conseguinte, a partir do novo 

governo, estabelecido em abril de 1964, este, que seria o primeiro PNE do Brasil, 

deixou de ser seguido e validado. Deste modo, somente depois de amplo exercício de 

democratização, em 2001, surgiria um novo Plano Nacional de Educação, agora, como 

política de Estado e não de Governo. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

27- Devido a algumas intercorrências, não houve continuidade na proposição 

aprovada e ininterrupta de novo PNE, após aquele encerrado em 2010, mas, mesmo 

assim, em 2014 foi aprovada a atual proposta, para o intervalo 2014 – 2024. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

28- Embora mais adequado à realidade nacional, com significativas alterações 

estruturais, comparado ao anterior, o presente PNE também carece de ajustes, frente à 

própria evolução social da nação, mediante novas demandas que surgiram neste tempo 

de vigência, e de dificuldades para o cumprimento de algumas de suas metas. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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29- Diante disto, entende-se ser de bom alvitre que, para a elaboração do novo 

PNE, 2024-2034, deve-se partir de um rigoroso conhecimento não só da realidade 

contemporânea da nação, no âmbito da Educação, mas do conhecimento das possíveis 

causas que levaram à situação atual. Para tanto, é necessário fazer uma Avaliação 

Diagnóstica sobre a vivência do atual PNE, mais especificamente no que concerne à 

observância dada pelos governos dos entes federados às suas 10 diretrizes, bem como 

a administração dos objetos das respectivas 20 metas. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 
 O SUB-EIXO III estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 

2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação. Para tanto, deverá ser 
feita uma avaliação de sua formação, carreira, remuneração e condições de 
trabalho e saúde; estabelecendo-se, em seguida, metas a serem perseguidas e 
cumpridas dentro do correspondente decênio. 

 

30- O tema valorização dos profissionais da Educação, em particular dos 

professores, é reiteradamente apresentado, há décadas, nas diferentes rodas de 

conversa, nos simpósios e congressos que falam de Educação, além de ser também 

tema de debate na esfera pública, em nível dos poderes Legislativo e Executivo, dos 

Municípios à União. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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31-Todavia, ao se falar em valorização, deve-se destacar que tal conceito não se 

limita a algum pormenor específico, por exemplo, a questão remuneratória, mas, a 

diversos elementos que compõem um conjunto reconhecido como qualidade, se não 

plena, no mínimo, aceitável, dentro dos padrões estabelecidos. Certamente, o salário 

recebido por estes profissionais é um elemento de extrema relevância, em face da 

realidade social e do modelo de economia existente no país, porém, não é o único fator 

de valorização. Este conjunto se constitui de diversos outros elementos, todos a serem 

agregados por meio de Políticas Públicas adequadas, que deverão ser propostas e 

discutidas na CONAE 2022. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

32- Nas discussões e reflexões sobre Políticas Públicas, independentemente de 

sua natureza e do segmento social a ser contemplado, deve existir coerência entre os 

seus objetivos e as reais necessidades, considerando-se, sobretudo, as ramificações de 

causas e consequências. As Políticas Públicas, de maneira geral, partem do 

reconhecimento de demandas e devem seguir um ritual rigoroso até sua possível 

implementação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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33- Recomenda-se que este ritual se inicie por uma avaliação diagnóstica das 

reais necessidades, que geraram as demandas, suas causas, o espectro do público 

alvo, objetivos a serem atingidos, obtenção de recursos de toda espécie, até sua  

confirmação e implementação. Particularmente, com a Educação não é diferente, 

sobretudo, por se tratar de um dos temas fulcrais da nação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

34- Reafirmando-se que Educação não é só Ensino, fica clara a ponderação já 

feita, de que a valorização dos profissionais ligados a ela não se restringe a um ou dois 

elementos, mas a um conjunto deles, como formação, plano de carreira, remuneração, 

condições de trabalho e saúde, dentre outros. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

35- Cuidar proficuamente da formação, seja do professor, do gestor ou do 

pessoal administrativo, significará ter profissionais com habilidades e competências 

para suprirem com naturalidade e eficácia todas as necessidades inerentes ao processo 

educativo sob sua alçada. 
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36- Outro ponto é o desenvolvimento de expectativas promissoras a todos os 

profissionais, que estimulem cada trabalhador, em sua respectiva função, a obter seu 

melhor rendimento. Para tanto, deve existir um plano de carreira atraente, com real 

possibilidade de progresso contínuo, atrelado a uma remuneração básica também 

atraente e que avance periodicamente até sua aposentadoria. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

37- Todos estes pormenores, porém, terão pouco ou nenhum efeito, se não 

vierem acompanhados de uma política de cuidados com condições de trabalho, dignas 

e adequadas a cada função. Condições de trabalho que requerem, de igual modo, 

cuidados especiais, como ambiente físico de conforto coerente com as atividades 

desenvolvidas e acompanhamento rotineiro da saúde do trabalhador e de seu 

relacionamento social com os demais colegas. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

38- Nesse contexto, cada ente federado deverá estabelecer, para os respectivos 

itens ressaltados, metas exequíveis a serem rigorosamente perseguidas e cumpridas 

durante a vigência do PNE 2024-2034. 

 
 O SUB-EIXO IV estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 
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2024-2034 e a Inclusão. Neste sub-eixo deverão ser tratados os problemas 
ligados à Acessibilidade, Direitos Humanos e Ambientais, Justiça Social, 
Políticas de Cotas, Educação Especial e Diversidade, com vistas à sua real 
solução. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

39- A História é rica em registros de exemplos com diferentes formas de 

exclusão social, desde as culturas mais antigas até a contemporaneidade. Por isso, 

este tema não é desconhecido e tampouco irrelevante; ao contrário, trata-se de um 

tema bastante importante e atual, especialmente, no âmbito da Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

40- Durante muito tempo, tentou-se superar a exclusão social por meio de ações 

que não podem ser consideradas inclusivas, mas, no máximo de integração; e estes 

conceitos, no contexto educacional, não podem ser confundidos: integrar não é a 

mesma coisa que incluir. A inclusão social, e particularmente a inclusão escolar e 
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educacional, pode ser precedida da integração, porém, somente a integração social não 

supre o necessário e desejado. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

41- A integração de um sujeito num grupo social limita-se a sua participação, 

sem necessariamente uma interação plena com os demais componentes; por isso, 

neste sentido, devem ficar claras as condições para se ter realmente sua inclusão. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

42- Pleitear inclusão pressupõe exclusão, e esta, no que concerne ao ser 

humano, na sociedade em que está inserido, é abrangente. A exclusão não ocorre 

apenas em relação a pessoas com deficiência, mas também devido à etnia, ao sexo, à 

condição econômica, à cultura, às condições de aprendizagem. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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43- O tratamento do tema Inclusão social, e mais especificamente Inclusão 

Escolar e Educacional, nesta CONAE, não deve limitar-se a um plano de medidas 

paliativas ou atenuantes, apenas para registrar-se em seus anais que o mesmo foi 

abordado. Sem desmerecer outros temas, de igual respeito e valor, o tema Inclusão 

deverá ser encarado como uma das prioridades, mediante um plano de ações que 

impliquem em resultados de evidente êxito. O plano deve ser precedido de uma 

avaliação diagnóstica da situação vivenciada pela nação, no âmbito da exclusão em 

todos os níveis já citados, com a respectiva delineação de ações exitosas existentes, 

como também dos registros de ações infrutíferas ou mesmo de negligência. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

44- Apoiado em diagnóstico bem fundamentado, será possível delinear um plano 

de metas para este tema, com as respectivas especificidades, que envolva medidas 

emergenciais, para enfrentar o problema em curto prazo, como também políticas que 

perpetuem a inclusão das pessoas como algo tranquilo e natural, sem a necessidade  

de se pensar em excepcionalidades nas futuras gerações. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

45- As condições de acessibilidade curricular e de ambientes de escolarização 

adequados para todos os estudantes, independentemente de serem ou não pessoas 

com deficiência, devem ser vistas com objetivo e não como atos isolados de mitigação 
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emergencial. Os Direitos Humanos e Ambientais são prerrogativas da nação, é uma 

questão de dignidade, assim como de Justiça Social. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

46- Para questões específicas de inclusão, como já se mencionou, será 

necessário um conjunto de ações de curto prazo, até que se consiga atingir a plenitude 

almejada, sem que haja a necessidade de reiteradas medidas emergenciais. Neste 

caso, deve-se pensar em Políticas de Cotas para todos os níveis mencionados 

anteriormente, de acordo com as respectivas características. 

 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

47- Pode-se constatar que, o tema referente a este sub-eixo é de alta 

complexidade, e de grande relevância no contexto de uma democracia plena. Sem uma 

consistente política de inclusão social, a nação carecerá continuamente de medidas 

emergenciais e os excluídos estarão sempre à margem da sociedade, com a 

necessidade contínua de reivindicação de direitos. Na história da sociedade brasileira, a 

ausência de uma política pública nacional que atenda as demandas sociais dos 

excluídos é causa evidentes sistemáticas propostas de medidas emergenciais, que pelo 

seu caráter transitório, não contribuem de forma efetiva para a erradicação da exclusão 

social. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

48- Solicita-se, portanto, que o novo PNE, 2024-2034 contenha metas claras 

para o desenvolvimento de Políticas Públicas eficazes, que objetivem a superação de 

qualquer tipo de exclusão. 

 
 O SUB-EIXO V estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 

2024-2034 e a Equidade. Neste sub-eixo, deverá ser tratada a democratização 
do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar. 
 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 
49- A equidade é tema que gera boas discussões e debates, devido a diferentes 

conceitos legados por sucessivas gerações e culturas que, não raras vezes, tem seu 

conceito restrito ao significado de igualdade. 

 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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50- De fato, grosso modo, Equidade tem sua origem no vocábulo latino aequus, 

de mesmo modo que a palavra Igualdade, que pode ser traduzido para o Português, 

simplesmente, por igual. Entretanto, sob a visão epistemológica, Equidade é mais que 

um simples vocábulo, de significado restrito. Trata-se de um conceito muito rico, 

carregado de princípios e valores pautados numa cultura. 

 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

51- O conceito de Equidade traz consigo ênfases ligadas à justiça social; 

dignidade da pessoa humana; mesmos direitos, com imparcialidade; direito da liberdade 

de pensamento e de expressão; respeito aos valores éticos e morais no âmbito da 

sociedade, dentre outros. Em sua Retórica, Aristóteles (Séc. IV a. C) diz que a 

Equidade é “uma forma de justiça que vai além da escrita” e que, embora possa se 

parecer com a Igualdade, é mais íntima ao conceito de virtude da justiça. Ele pondera 

que, neste caso, diferentemente da semelhança aparente entre Equidade e Igualdade, 

“Equidade e Justiça não parecem ser absolutamente idênticas, mas também não são 

especificamente diferentes”. Nesse contexto, acrescenta ainda que “praticar a justiça é 

fazer o bem”. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

52- O conceito de Equidade traz consigo ênfases ligadas à justiça social; 
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dignidade da pessoa humana; mesmos direitos, com imparcialidade; direito da liberdade 

de pensamento e de expressão; respeito aos valores éticos e morais no âmbito da 

sociedade, dentre outros. Em sua Retórica, Aristóteles (Séc. IV a. C) diz que a 

Equidade é “uma forma de justiça que vai além da escrita” e que, embora possa se 

parecer com a Igualdade, é mais íntima ao conceito de virtude da justiça. Ele pondera 

que, neste caso, diferentemente da semelhança aparente entre Equidade e Igualdade, 

“Equidade e Justiça não parecem ser absolutamente idênticas, mas também não são 

especificamente diferentes”. Nesse contexto, acrescenta ainda que “praticar a justiça é 

fazer o bem”. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

53- Como se vê, o tema é debatido há muito tempo e seu próprio conceito 

evoluiu, chegando aos dias atuais de forma ainda mais rica, podendo ser sucintamente 

associado à plena democracia. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

54- O Brasil, como nação independente, nasceu há dois séculos. No ano desta 

próxima CONAE (2022) celebra-se o segundo centenário de sua independência  

política, relativa a Portugal. Todavia, embora soberana, durante este tempo, perante as 

demais nações, sua democracia é ainda muito jovem e carente de muitos ajustes. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

55- Particularmente, em termos de Educação, a nação não pode aceitar com 

resignação a quantidade de analfabetos ainda existentes no País; a falta de políticas 

públicas efetivas que objetivem o acesso à escola e à cultura, sem restrições; a 

inoperância diante de uma estrutura escolar heterogênea, que gera grandes diferenças 

entre as pessoas dos vários níveis sociais, mesmo quando se consegue sua 

permanência; a falta de condições especiais para aprendizagem, que atendam as 

diversidades, ou de uma consistente gestão do fluxo escolar. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

56- Neste sentido, a elaboração do PNE 2024-2034 deverá propor estratégias de 

superação das desigualdades existentes no sistema educacional brasileiro e 

estabelecer metas exequíveis, para que, dentro de seu período de vigência, seja 

atingida a Equidade em seu conceito mais amplo, com uma efetiva democratização do 
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acesso e permanência na escola, com ensino e aprendizagem de qualidade, mediante 

uma efetiva gestão positiva do fluxo escolar. 

 

 
 O SUB-EIXO VI estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 

2024-2034 e a Qualidade. Para tanto, a proposta é avaliar as políticas 
educacionais, sua regulação e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 
 

57- O Artigo 206 da Constituição Federal fala acerca dos princípios basilares da 

ministração do Ensino, no contexto da Educação Nacional. Especificamente, no inciso 

VII deste artigo, consta a “garantia de padrão de qualidade”. Portanto, o tema deste 

sub-eixo não é conjectural, mas uma prerrogativa constitucional da nação que precisa 

ser assegurado. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

58- Neste sentido, a CONAE – 2022 deverá tratar deste tema, muito além de 

uma mera abordagem ou figura de retórica, pautada em jargões populares reiterados e 

divulgados pelas diversas formas de comunicação, como “queremos ensino e educação 

de qualidade”. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

59- Para se estabelecer qualidade a qualquer produto, seja ele de natureza 

concreta, como um objeto artesanal ou industrializado, ou de natureza abstrata, no 

âmbito das ações sociais, mediante o desenvolvimento e implementação de Políticas 

Públicas, particularmente as que dizem respeito à Educação, deve existir, antes de 

tudo, um padrão. Sem o estabelecimento de um padrão, pautado em princípios e 

valores culturais, norteado pelas necessidades e objetivos, não se atinge a almejada 

qualidade. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

60- Durante as atividades a serem desenvolvidas na CONAE – 2022, em 

diversos momentos, serão apresentadas avaliações diagnósticas referentes a temas 

específicos, com o objetivo de se conhecer rigorosamente a respectiva situação ligada 

ao tema em discussão. Com relação à qualidade da Educação a ser buscada, de 

acordo com as metas que figurarão no PNE 2024-2034, não deverá ser diferente. O 

tema deste sub- eixo deverá ser tratado a partir de uma prévia Avaliação Diagnóstica da 

Estrutura e das Políticas Educacionais existentes em todos os níveis de governo dos 

entes federados, 
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para que se conheça a realidade atual da qualidade de Ensino e da Educação nos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

61- De posse destes resultados, será possível traçar o padrão desejado, em 

nível nacional, para o decênio referente ao período de vigência do PNE 2024-2034,  

acrescido de perspectivas futuras. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

62- A qualidade da Educação perpassa por temas diferentes, a serem discutidos 

em vários momentos abordando os demais eixos e sub-eixos propostos para a 

conferência. Este fato reforçará a interdisciplinaridade da conferência, pois o trabalho a 

ser desenvolvido, especificamente, requer um estudo profundo acerca da regulação 

destas políticas educacionais, que contêm, por exemplo, itens ligados à localização e 

estrutura física dos espaços para as práticas do ensino; aos recursos humanos, em 

nível administrativo e de docência; às condições de trabalho, incluindo as questões da 

saúde e salarial dos profissionais envolvidos, e de atendimento dos alunos e 

respectivas famílias; aos recursos materiais e tecnológicos necessários a serem 

disponibilizados, dentre outros. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

63- Nesta oportunidade, em face à sua significativa importância, será 

indispensável a avaliação da atual Base Nacional Comum Curricular, para todas as 

etapas  da Educação Básica, a saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Esta ação é considerada indispensável devido à rápida evolução da sociedade, 

no que diz respeito às suas necessidades, e de discussões e contestações feitas aos 

moldes em que foi construída e seus respectivos pormenores. Também neste caso, 

será importante uma avaliação em nível de cada ente federado, tendo em vista a 

natureza do documento. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

64- Deste modo, deve-se pensar num conjunto de metas que conciliem várias 

demandas a serem atendidas, com respectiva regulação, por Políticas Públicas 

abrangentes, em consonância com a legislação vigente e a BNCC. 
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 O SUB-EIXO VII estabelece como tema específico o Plano Nacional de 
Educação e a gestão democrática da escola pública. Como destaque, deverá ser 
tratada a participação popular e seu controle social. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 
 

65- A História da Educação Brasileira, em seu contexto mais amplo, contém 

registros de passagens importantes, que ajudaram na formação da identidade nacional, 

incluindo o modelo de ensino praticado e o próprio modelo de escola existente hoje no 

país. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

66- Na Constituição Federal de 1988, seu Artigo 205 diz que a Educação é um  

direito de todos e dever do Estado e da Família, duas instituições consolidadas e 

componentes do modelo social nacional, reconhecidamente cúmplices na formação de 

cada brasileiro, com vistas ao exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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67- Nesse contexto, segundo o Artigo 8o da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (9394/1996), cabe à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a 

organização, em regime de colaboração, dos respectivos sistemas de ensino. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

68- Considerando o Ensino como parte essencial da Educação, o mesmo deverá 

ser ministrado com base em princípios estabelecidos no Artigo 206 da Constituição 

Federal, dentre os quais os constantes nos incisos III – “pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”; 

IV – “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” e VI – “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei”. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

69- Deste modo, fica evidente que a Escola Pública é uma instituição específica 

a ser oferecida pelo Estado, gratuitamente, mediante uma gestão popular e 

democrática, observadas as determinações da legislação vigente. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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70- A CONAE 2022 terá em sua pauta, na linha do Eixo 1, a discussão sobre a 

gestão democrática da escola pública e, como destaque, deverá ser tratada a 

participação popular e seu controle social. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

71- A relevância deste tema específico do presente sub-eixo é notória, tendo em 

vista a necessidade de rigoroso controle da gestão dos recursos em todos os aspectos 

e níveis de governo. Por isso, o tema deve ser amplamente discutido no âmbito de 

todos os entes federados, com avaliação prévia da situação atual, por meio de 

informações obtidas em seus respectivos órgãos de gestão, sobretudo os que dizem 

respeito, direta ou indiretamente, à Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

72- A importância do controle da gestão nos remete a necessidade do 

fortalecimento dos órgãos de controle social, a saber, os conselhos de escola, os 

conselhos municipais de educação, os conselhos de alimentação escolar bem como os 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação - 
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FUNDEB. Tal fortalecimento passa, necessariamente, por legislação específica que 

promova a ação de tais órgãos, a partir de uma independência política - na questão da 

eleição de seus membros - e financeira - desde uma previsão orçamentária vinculada à 

prática do controle social. Como exemplo, vale citar a Lei 14.113, de 25 de dezembro 

de 2020, que regulamenta o novo FUNDEB. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

73- Mediante tais informações, deverá ser produzido um plano consonante com 

as demais metas estabelecidas, a partir do estudo e das decisões referentes a outros 

temas discutidos na conferência, que compartilham objetivos inerentes à gestão da 

escola pública. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

74- A Democracia é uma prerrogativa da Nação Brasileira, estabelecida em sua 

Constituição, por isso, a causa pública deverá ser defendida por meio de políticas, de 

Estado ou de Governo, que sejam discutidas e implementadas com a participação 

popular. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
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Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

75- Existem diversos mecanismos legais que são utilizados, regularmente, para a 

participação popular na gestão de diferentes atividades fim, de natureza pública, em 

nível de governos municipais, distrital, estaduais e federal. Tais mecanismos deverão 

ser utilizados, de acordo com as necessidades no âmbito do Ensino e da Educação, 

tanto com relação à especificidade da Escola, quanto de Fóruns de debates e órgãos 

gestores, a exemplo dos Fóruns e das Secretarias de Educação, relativas a cada um 

dos entes federados citados, incluindo a União. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

76- Caberá, portanto, aos responsáveis por este sub-eixo estabelecer metas 

concernentes ao tema proposto, dentro do escopo maior da CONAE 2022, expresso em 

seu tema central: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro 

da educação brasileira”. 

 
 O SUB-EIXO VIII estabelece como tema específico o Plano Nacional de 

Educação e os limites e necessidades impostos por crises que impactem a 
escola. Particularmente, a discussão poderá iniciar pela especificidade da 
Educação em tempos de pandemia, porém, deverá ser abrangente, em termos 
de crises em geral. 

 
 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
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Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

77- Ao avaliar e analisar os movimentos sociais ocorridos ao longo da história, 

diversos registros mostram que muitos destes movimentos decorrem de crises de várias 

origens e natureza. Na Sociologia, uma crise é explicada como uma reação turbulenta 

da sociedade, seja em nível local, seja regional ou mesmo mundial, advinda de causas 

políticas, antecedidas de problemas econômicos, conflitos bélicos, epidemias ou 

pandemias, dentre outros. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

78- Uma nação democrática, devidamente aparelhada em termos de instituições 

políticas sólidas, respaldada por uma legislação clara e devidamente respeitada, não 

está imune a crises ou efeitos de crises, mas, certamente estará em condições de 

enfrentá-las, de modo que seus efeitos não sejam catastróficos, a ponto de 

comprometer as gerações futuras. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

79- O Brasil, mesmo depois da independência de Portugal, vivenciou várias 

crises com origens distintas e peculiares, mas, no geral, sempre de natureza política. 

Estas crises, por sua vez, acabaram impactando a sociedade como um todo, porém, 
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duas áreas que sempre sofreram os maiores danos foram a Saúde e a Educação. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

80- Citam-se, por exemplo, os efeitos da crise ocorrida depois da Primeira 

Grande Guerra, no final da segunda década do Século XX; seguida pela crise da “Gripe 

Espanhola”; e, poucos anos depois, a do crash de 1929. Estas crises, ocorridas na 

primeira metade do Século XX, atingiram fortemente a nação brasileira e deixaram 

legados prejudiciais ao seu desenvolvimento, que comprometeram muito a sociedade 

em geral, sobretudo a Educação. Lembra-se de que, somente depois da Segunda 

Grande Guerra, no ano de 1946, o país teria uma Constituição com razoável nível de 

democracia, mesmo assim, incompleta; e que somente em 1961 a nação teria sua 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 4024/1961. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

81- As crises que assolaram o Brasil, via de regra, quase sempre tiveram efeitos 

extremamente danosos, devido à fragilidade de suas Políticas Públicas, que não 

apresentavam recursos preventivos para enfrentar eventuais intempéries, fossem elas 

de natureza especificamente econômica, em face de crises externas, em nível mundial, 

ou mesmo no tocante à Saúde, como epidemias ou pandemias. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

82- Verificando-se a legislação existente atualmente no país, mesmo com os 

avanços alcançados após a democratização, a partir de 1985, e mais especificamente 

com a Constituição de 1988, não existem mecanismos de prevenção contra possíveis 

efeitos de crises inesperadas. Ao ser surpreendida por uma crise, de qualquer natureza, 

a nação - e, especialmente, sua Educação -, sempre esteve vulnerável. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

83- Nesse contexto, a CONAE 2022 deverá avaliar também estas peculiaridades 

históricas, com respeito à Educação, e estabelecer metas para a implementação e 

execução de Políticas Públicas que promovam a criação de mecanismos a serem 

utilizados sempre que necessário, para o enfrentamento de crises de qualquer 

natureza. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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84- A pandemia da Covid-19, que assolou o país a partir do início de 2020, 

deixou marcas de difícil reparação, sobretudo na Educação, que acabaram por 

despertar em vários segmentos da sociedade ideias para a criação de recursos 

preventivos, com o objetivo de não se repetir no futuro efeitos danosos, como os 

verificados nesse período. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

85- O tema específico deste sub-eixo refere-se, genericamente, a necessidades 

impostas por crises de qualquer natureza, que impactem a escola, mas, deverá partir 

das experiências colhidas com a crise da pandemia da Covid-19, apresentando 

inclusive metas específicas para a superação das perdas auferidas durante sua 

ocorrência. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

 

86- Será de grande importância a participação dos Fóruns Municipais e 

Estaduais de Educação, nesta avaliação, para se ter não só um retrato da situação 

nacional, como também o conhecimento de propostas para esta superação. 

 
 O SUB-EIXO IX estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 

e o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica. 
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Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

87- Uma nação desenvolvida pressupõe um Sistema Educacional robusto e 

abrangente, supridor das demandas da nação, no tocante ao desenvolvimento de seus 

integrantes, desde a mais tenra idade até sua formação como cidadão pleno. Além 

disto, este sistema educacional deve ser pautado por uma legislação adequada à 

identidade nacional, acompanhada de planos de metas periódicos, exequíveis, a serem 

rigorosamente cumpridos dentro de seu período de vigência. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

88- Neste sentido, a partir de sua democratização, com a promulgação da atual 

Constituição, em 05 de outubro de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 

9394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, a nação Brasileira igualou-se às 

nações mais avançadas do mundo, por possuir instrumentos legais de mesmo teor. 

Entretanto, referindo-se às suas Políticas Públicas, ainda há muito a conquistar. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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89- A partir de 2001, passou a existir um Plano Nacional de Educação – PNE, 

como política de Estado, vigente até 2010, seguindo-se do atual, com vigência de 2014 

a 2024. Não obstante as dificuldades enfrentadas para sua elaboração, bem como o 

não atingimento de boa parte de suas metas, tais planos servem de referência para 

atender aos anseios da nação, mesmo quando não forem completamente exitosos. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

90- Com a criação do Fórum Nacional de Educação, assessorado pelos Fóruns 

Municipais, Estaduais e Distrital, passou-se a ter um órgão considerado guardião deste 

PNE, além da realização quadrienal das Conferências Nacionais de Educação – 

CONAE, nas quais são discutidos os diversos temas inerentes à Educação, como o 

caso particular destacado no presente sub-eixo, a “Educação Profissional e 

Tecnológica”. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

91- Esta linha específica da Educação reveste-se de grande importância para a 

soberania da nação, uma vez que sua cidadania, como já se mencionou, deve ser 

plena. Fato que ocorre somente quando existe um Plano Nacional de Educação que 

contemple todas as áreas do conhecimento, dos saberes, incluindo as diferentes 
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tecnologias. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

92- A exemplo dos outros campos da Educação, para a Educação Profissional e 

Tecnológica, espera-se um conjunto de Políticas Públicas adequadas às suas 

demandas, para que se logre o êxito desejado quanto à formação de profissionais que 

satisfaçam as necessidades do país. As profissões, de maneira geral, e as tecnologias 

evoluem continuamente, de acordo com a evolução da própria sociedade, por isso, as 

políticas educacionais não podem prescindir a perseguição de metas estabelecidas 

para a formação da geração contemporânea e das futuras. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 

 

 

93- Na CONAE – 2022 deverá haver uma grande discussão acerca deste tema, 

a partir da colaboração dos Fóruns Municipais, Estaduais e Distrital de Educação, com 

o envio dos resultados obtidos em suas reuniões, acerca do tema do presente sub-eixo. 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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94- Espera-se, portanto, que o PNE 2024-2034 traga metas específicas, que 

visem a o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica no país, para toda 

a nação. 

 

Sugestão para análise 

Paragráfo:  
 

Aditiva (    )                    Supressiva: (     )             Substitutiva: (     ) 
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