
Na última terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, aconteceu a Conferência Municipal de 

Educação do Município de Crissiumal. A CONAE se constitui em um espaço democrático 

aberto pelo Poder Público e articulado com a sociedade para que todos e todas participem do 

desenvolvimento da Educação Nacional, cujo objetivos visam apontar um conjunto de 

perspectivas para a Educação Brasileira a partir do conteúdo dos Eixos e Subeixos do 

Documento Referência da CONAE 2022 e reunir informações para contribuir no debate do 

Documento Referência nos encontros escolares e nas Conferência Municipais de Educação. 

O encontro aconteceu de forma virtual, via Meet e contou com a participação dos Professores 

da Rede Pública, Equipes Diretivas, Representantes da Instituição de Ensino Superior, 

Servidores das Escolas Públicas, Pais de alunos da Educação Básica, Estudantes, 

Representantes do Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Secretaria da 

Fazenda. O encontro teve como tema central “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso 

com o futuro da Educação” o qual estava dividido em três Eixos, sendo eles: Eixo 1, O PNE 

2024-2034: Avaliação das diretrizes e metas; Eixo 2, uma escola para o futuro: Tecnologia e 

conectividade a serviço da educação; e Eixo 3, Criação do SNE: avaliação da legislação 

inerente, proposta modelo. Cada Eixo contou com seus respectivos subeixos. O encontro 

iniciou as 18h (dezoito) com a abertura da Secretária de Educação Sirlei Teresinha Marmitt 

que desejou as boas vindas a todos os participantes, enalteceu a importância da Conferência e 

apresentou a todos, os membros das Comissões e do Fórum Municipal de Educação. Logo 

após, a Pedagoga Raquel Beatriz Vettorello realizou a leitura do Regimento Interno que 

passou por apreciação e votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência passou-

se para o momento de apresentação dos estudos realizados nos espaços educacionais do 

Documento Referência da CONAE cujo tema central já foi mencionado acima. O Eixo 1 foi 

apresentado pelas pedagogas Alessandra Mujica e Dayane Scherner, o Eixo 2 pelos 

professores Ricardo Arndt e Fábio Lippert, professora Luiza de Rosso e coordenadora 

pedagógica Marinês Kunzler e o Eixo 3 pela professora Adriane Jahn e coordenadora 

pedagógica Edeise Mauer. Após socialização e apresentação não havendo propostas de 

emendas e adição de novas propostas, o Documento Referência foi aprovado por 

unanimidade. Cabe ressaltar que durante a apresentação do Eixo 1 foi apresentado ao grupo, 

pela Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação, um breve relato sobre as 20 (vinte) 

metas do Plano Municipal de Educação 2014 - 2024 onde todos puderam ter uma visão mais 

ampla sobre o cumprimento do documento a nível municipal. Ao final da Conferência, foram 

escolhidos os delegados que irão representar o município nas próximas etapas, sendo eles: 

Ricardo Arndt e Paula Bárbara Kroetz. Todas as votações foram realizadas via chat durante o 

encontro. Para encerrar a Secretária de Educação agradeceu a presença de todos e reforçou a 

importância deste momento para a Educação.                  


