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ATA DA 82ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 09 DE MARÇO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. 
Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 82ª 
sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo e 5ª reunião 
virtual em virtude do isolamento social exigido pela pandemia. O Coordenador 
Geral, Leandro Alves Oliveira, abriu a reunião saudando a todos e a todas, 
informando das ausências justificadas de representante da organização Todos 
pela Educação, do Secretário Executivo e representante do FME Sumaré, Luis 
Carlos Gonçalves e do representante da Afuse. Neste caso, será o Secretário ad 
hoc desta reunião o Sr. Ernesto Kenshi Carvalho Maeda. A seguir, relatam-se a 
pauta e os encaminhamentos aprovados nesta reunião: 1) Aprovação da Ata – 
aprovada por unanimidade. 2) Eleição da coordenação do FEESP - Foi 
informado pelo Coordenador que na última reunião foi aprovada a prorrogação 
do mandato atual (Coordenador e Secretário Executivo). O mandato foi 
prorrogado até data em que seja possível realizar eleição presencial. 3) Greves 
na educação e aulas presenciais - Após diversas manifestações foram 
aprovados os seguintes encaminhamentos: a) Nota de Apoio à greve dos 
professores da rede particular da cidade de São Paulo em defesa da vida e 
contra as aulas presenciais neste momento de agravamento da crise sanitária; 
b) Organizar, em conjunto com as entidades da educação em greve um grande 
ato conjunto em Defesa da Vida e contra as aulas presenciais, por vacina para 
todos, colocando os profissionais da educação como prioridade imediata, pela 
testagem ampla em toda sociedade e pelo auxílio emergencial de R$ 600; c) 
Organizar uma live sobre a Educação EaD, para aprofundar o debate sobre suas 
implicações (com especialistas e entidades com acúmulo; 4) Sobre alterações 
que vêm ocorrendo no currículo de formação de Pedagogia, a ANFOPE 
apresentou o posicionamento contrário baseada, em especial, em dois 
princípios: a) A base do Curso de Pedagogia é a docência – considerada em seu 
sentido amplo, enquanto trabalho e processo pedagógico construído no conjunto 
das relações sociais e produtivas, e, em sentido estrito, como expressão 
multideterminada de procedimentos didático-pedagógicos intencionais, 
passíveis de uma abordagem transdisciplinar. Assume-se, assim, a docência no 
interior de um projeto formativo e não numa visão reducionista que a configure 
como um conjunto de métodos e técnicas neutros, descolado de uma dada 
realidade histórica. Uma docência que contribui para a instituição de sujeitos. E 
essa concepção de docência supõe: a) sólida formação teórica e interdisciplinar 
sobre o fenômeno educacional e seus fundamentos históricos, políticos e 
sociais; b) unidade entre teoria e prática; c) formação para a gestão democrática 
como instrumento de luta pela qualidade do projeto educativo; d) compromisso 
social do profissional da educação; e e) trabalho coletivo e interdisciplinar. 
Considerar o curso de Pedagogia devido ao seu estatuto teórico-epistemológico, 
ao mesmo tempo, licenciatura e bacharelado – em que se define a identidade do 
curso de Pedagogia, suas áreas de atuação profissional, seu projeto 
acadêmico/pedagógico e currículo, as dimensões do Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC), o núcleo de conteúdos básicos, aqueles relativos ao exercício da 
docência e à gestão educacional, os tópicos de estudo para aprofundamento 
e/ou diversificação da formação, os estudos independentes e a duração e carga 
horária do Curso, a prática pedagógica/prática de ensino e o Trabalho de 
Conclusão de Curso; 5) Sobre a Matriz Nacional Comum de Competências do 
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Diretor Escolar: a ANFOPE informou que a entidade se posicionou contrária a 
proposta expressa em Manifesto próprio, dentre outros aspectos por considerar: 
a) que a formação do diretor e demais gestores escolares devem fazer parte da 
sua formação inicial, a qual deve possuir uma sólida formação; b) a proposta de 
Matriz despreza a gestão democrática como princípio; c) essa matriz se insere 
num contexto de grande retrocesso político e social; d) tais mudanças ocorrem 
num contexto de uma pandemia que está afetando a normalidade social;   6) 
Contratação de Psicólogos através plataforma de forma precarizada, sem 
garantia de que esses profissionais conheçam a realidade escolar, sem garantia 
de capacitação. Foi aprovada a organização de uma live sobre o papel dos 
especialistas na educação, em que seria abordado o caso dos psicólogos na 
educação, assim como dos demais profissionais que atuam ou venham a atuar 
na educação. Houve sugestão de se ampliar esse debate para além das escolas 
públicas envolvendo as escolas particulares também. A representante do CRP 
ficou de encaminhar documentação referendada ao tema para ajudar na 
confecção da Nota do FEESP. 7) CONAPE - Foi informado que o FNPE já deu 
início à organização da CONAPE 2022, com a etapa municipal sendo realizada 
– de forma virtual – no primeiro semestre de 2021 a partir de abril, a etapa 
estadual no segundo semestre de 2021 e a etapa nacional em 2022. Foram 
criadas três Comissões no FNPE responsáveis pela organização da CONAPE: 
Comissão de Sistematização e Metodologia: Entre outras atribuições, propor o 
Regimento Interno das Conferências Nacionais Populares de Educação e 
desenvolver metodologia para a organização das conferências e coordenar o 
processo de elaboração, revisão e disseminação de publicações do FNPE ou 
documentos. Comissão de Comunicação e Mobilização: Entre outras 
atribuições, articular representações das entidades e movimentos, nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Municípios, na organização de seus fóruns e 
conferências populares; orientações para a organização dos fóruns e 
conferências; promover reuniões presenciais e virtuais para colaborar com a 
organização e para o fortalecimento dos fóruns. Comissão de Infraestrutura e 
Financiamento: Entre outras atribuições, articular os meios e garantir a 
infraestrutura para viabilizar o funcionamento do FNPE e CONAPE (suporte 
técnico e de apoio financeiro solidário e voluntário); buscar apoio técnico e 
financeiro junto a parceiros públicos ou outras entidades; criar as condições para 
viabilizar logística para a realização da CONAPE. O FEE deve designar um 
representante para participar da Comissão de Comunicação e Mobilização e 
organizar e coordenar a etapa nos municípios. Esse ponto deverá ser discutido 
e encaminhado na próxima reunião do FEESP em abril. 8) Santo André - a) 
Dispensa de ponto, de membros dos FME e Regional das atividades que eles 
estejam envolvidos, nas redes municipais em que são vinculados. FEESP 
encaminhará ofício solicitando dispensa de ponto para a Secretaria Municipal de 
Educação de Santo André. b) Foi aprovado projeto de lei na Câmara Municipal 
de Santo André instituindo condições para uso de “língua neutra” nos órgãos 
municipais. Após aprovação da lei a Secretaria Municipal de Educação emitiu 
norma normatizando a utilização da “língua neutra” por parte dos servidores 
municipais da educação. O receio apresentado pelos representantes do FME de 
Santo André e do Fórum Regional do ABCDMRR é haver uma grande censura 
ao trabalho tirando a liberdade de cátedra dos docentes. Os representantes das 
entidades de Santo André ficaram de encaminhar a documentação (lei aprovada, 
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Norma da Secretaria da Educação) para análise posterior e posicionamento do 
FEESP. c) Hora-Técnica: A utilização de hora técnica no labor dos professores 
já era uma realidade na rede privada há alguns anos foi ampliada com a 
pandemia. Foi aprovado que o FEESP organizará uma live sobre a educação 
EaD e suas consequências. Sugeriu-se a participação de especialistas e 
estudiosos sobre o tema, bem como entidades que possuem acúmulo como o 
FEESP, o DIEESE, a CNTE, a CONTEE e a CONFETAM. Da mesma forma foi 
sugerido incluir a questão dos psicólogos em atendimento EaD na educação 
(plataforma). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por encerrada a 
reunião e a presente ata foi lavrada e, após ser aprovada pelo pleno do FEESP, 
será assinada pelo Coordenador Leandro Alves Oliveira e pelo Secretário ad 
hoc, Ernesto XXX, ficando marcada a próxima reunião do FEESP para o dia 06 
de abril de 2021, às 10 horas. 
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