MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA NOVA EDUCAÇÃO BÁSICA
O Conselho Nacional de Educação - CNE - quer ouvir diferentes setores da sociedade
brasileira sobre o trabalho que este colegiado vem desenvolvendo de definição de diretrizes curriculares
nacionais que indicam as competências a serem desenvolvidas pelos alunos da educação básica. Os
objetivos e metodologia dessa consulta podem ser encontrados no documento em anexo.
A partir de 17/9/2001, um documento síntese das diretrizes curriculares nacionais e outras
informações sobre as reuniões de consulta a serem realizadas estarão disponíveis em página própria dentro
do site do CNE, o qual está integrado ao portal do Ministério da Educação: www.mec.gov.br/cne. No mesmo
site estão disponibilizados os textos de todas as diretrizes definidas pela Câmara de Educação Básica do
CNE, na íntegra.
O CNE considera que as avaliações, contribuições e sugestões dos representantes do setor
produtivo, das corporações que empregam mão de obra, dos empresários e empreendedores, são da maior
relevância para o aperfeiçoamento e validação das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica.
Nessa qualidade, Vossa Senhoria está convidado(a) a participar, pessoalmente ou pela
representação de profissionais de recursos humanos e desenvolvimento organizacional de sua empresa, de
reunião a ser realizada em Brasília, no dia 3 de outubro de 2001, das 14 às 18 horas, no Auditório “Prof.
Anísio Teixeira”, plenário do CNE, à Av. L2 Sul Quadra 607 Lote 50, Brasília. Sabendo das dificuldades de
agenda, estamos fazendo o convite antes mesmo da edição da página on-line, para que Vossa Senhoria
possa programar a participação de sua empresa, que poderá ser confirmada pelo e-mail liaricci@mec.gov.br
ou olgabotelho@mec.gov.br.
Solicitamos também a gentileza de indicar um endereço eletrônico para o envio de
informações adicionais e para que possamos avisar sobre a disponibilidade do documento síntese de
discussão.
Reiterando a importância de sua participação, apresentamos a Vossa Senhoria nossa
estima e respeito.
Atenciosamente,
ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET
Presidente do CNE/2000

