
ATA DA 83ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA

NO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM.

Ao seis dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 83ª

sessão do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo e 6ª 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 e

anunciou  a  pauta,  que  fora  enviada  por  e-mail,  e  conta  com os  seguintes

pontos: 1- Aprovação da Ata da reunião anterior; 2- Live sobre Ensino EaD; 3-

Live  sobre  Trabalhadores  e  Profissionais  da  Educação;  4-  Conferência

Nacional  Popular  de  Educação  (CONAPE  2022);  5-  Segurança  Alimentar.

Colocada  em  deliberação,  foi  aprovada  a  pauta.  Assim  se  deu  início  às

discussões.  1 – Aprovação da Ata da reunião anterior – Foi aprovada por

unanimidade  com adendo apresentado pela ANFOPE, sendo sugerido como

ajuste a exclusão do nome do assessor Ernesto Kenshi Carvalho Maeda, tendo

em vista que o FEESP é composto por representantes de organizações, logo,

apenas  estes  são  aptos  a  lavrarem o registro  das  atas.  Outro  adendo,  da

ANFOPE, é a inserção: “dentre outras”, logo após a citação da “FETAM” no

item “Hora Técnica”. 2 – Live sobre Ensino EaD - após debate, foi sugerido

que o tema será “Educação em Tempos de Pandemia: ensino Ead, remoto e

híbrido” e será realizado no dia 04 de maio de 2021, a partir das 10 horas e

com término às 12 horas. O formato do evento será com apresentação dos

seguintes  palestrantes  –  Conceição  Fornazari,  presidenta  do  SINPRO

Campinas e da FEPESP; João Cardoso Palma Filho, professor da UNESP e

ex-coordenador  do  FEESP;  Marcos  Silva,  professor  da  UERJ;  e  como

mediador, Leandro Alves Oliveira, Coordenador do FEESP. Cada palestrante



terá quinze minutos para fazer sua exposição inicial.  Além dos palestrantes,

haverá quatro comentadores que farão suas observações no tempo de cinco

minutos cada um: Paulo Roberto Padilha, diretor Pedagógico do Instituto Paulo

Freire; Hector Batista, presidente da UPES; com outros dois comentadores a

confirmar.  3  -  Live  sobre  Trabalhadores  e  Profissionais  da  Educação:

abrangência  e  especificidade –  Este  assunto  será  debatido  na  próxima

reunião do FEESP em virtude do acúmulo de eventos no mês de abril, com a

sugestão preliminar de realizar no mês de junho. Foi sugerido que além do

professor  Rubens  Barbosa  (FEUSP)  seja  convidado  também  o  professor

Ricardo  Antunes  (UNICAMP)  como  palestrantes  e  que  a  questão  da

precarização do trabalhadores da educação seja, também, objeto deste debate,

com possível ajuste do tema da  live.  4 - Conferência Nacional Popular de

Educação  (CONAPE  2022) -  O  coordenador  do  FEESP  informou  que  a

CONAPE  2022  será  realizada  nos  dias  10,  11  e  12  de  junho  de  2022,

provavelmente em Natal (RN), a etapa estadual deverá ser realizada até o final

do  corrente  ano  e  a  etapa  municipal  no  primeiro  semestre  (de  abril  a

junho/julho de 2021), sendo esta etapa organizada de forma virtual. Também

informou os princípios e diretrizes da CONAPE 2022, os eixos temáticos (seis)

e que o FEESP deveria formar as Comissões responsáveis pela organização

das etapas municipal e estadual em São Paulo. Para compor as Comissões se

apresentaram e/ou foram indicados os seguintes membros: a) Comissão de

Sistematização e Metodologia: João Cardoso Palma Filho (ACEP), Conceição

Aparecida Fornasari (FEPESP) e uma indicação da ANFOPE a ser confirmada;

b) Comissão de Infraestrutura e Financiamento: Walfrido de Oliveira (AFUSE),

Neusa (SINTEPS); c) Comissão de Comunicação e Mobilização: Leandro Alves



Oliveira  (CUT),  Marcela  (SINPSI),  Terezinha  (CTB),  Solange  Pozutto  (FME

Campinas),  Hector Batista (UPES).  Foi  aprovado que as entidades poderão

indicar seu interesse em participar das respectivas Comissões, no limite de dez

membros por Comissão, até a próxima sexta-feira (09/04/2021), informando no

grupo de WhatsApp ou e-mail  do  FEESP.  As entidades deverão indicar  os

respectivos  titulares  e  suplentes.  A  partir  da  composição  das  respectivas

Comissões,  elas  deverão  agendar  as  reuniões,  tendo  como  referência  a

apresentação das propostas na próxima reunião do FEESP em maio. Sobre o

lançamento da CONAPE no estado de São Paulo, o FEESP, através de seu

Coordenador,  fará  ponderações  com  a  coordenação  nacional  sobre  a

dificuldade deste lançamento no estado, ainda no mês de abril, e que deverá

ser feito no mês de maio. Foi enfatizada a importância de divulgação do evento

de lançamento da CONAPE 2022 em live a ser realizada no dia 09 de abril de

2021. 5 - Segurança Alimentar - este tema proposto pela Márcia Fonseca será

debatido na próxima reunião do FEESP. Encerrados os assuntos e definida a

próxima reunião para o dia 11 de maio de 2021, a ata será remetida como de

praxe e, com o apoio da equipe técnica, segue a lista dos participantes desta

reunião, a saber: Leandro Alves Oliveira  - Coordenador FEESP - CUT, Hector

Batista  –  UPES,  Reginaldo  Soeiro  -  ADIFESP,  Alice  da Silva  Leite  Vieira  -

SINTUNESP,  Ana  Lucia  Porfírio  -  UNCME,  Anizio  Batista  Oliveira  -

APROFFESP,  Francisco  Gretter  APRPFFESP,  Claudio  Quadrini  -  SEDUC,

Denise -  SINTEPS, Francisco -  CEETEPS, Graça Bertasso -  UNCME, João

Palma Filho - ACEP, José Milton  - UDEMO, Karen - FRE - ABCDMRR, Lélia

Hartmann - UNDIME - DME Francisco Morato, Lucia Cotomacci - APAMPESP,

LucIneia Guedes da Silva - SENAC, Marcella - SINPSI - CRP, Marcia Fonseca



Simões, Maria Claudia Junqueira - CPP, Maria de Fátima Barbosa Abdalla -

ANFOPE, Maria Nicia Castro - FDE, Marizette Duca Pessoa - SINDSEP, Marta

Maria Almeida - APASE, Neusa Santana Alves - SINTEPS, Enéas Machado -

SEDUC  SANTOS,  Rosa  Rossi,  Sandra  Marson  -  SEDUC,  Sara  Santana  -

FORÇA  SINDICAL,  Simone  -  MST,  Solange  Loureiro  Pozutto  -  FME

CAMPINAS,  Teresinha Chiappin  -  CTB,  Tiago Soares  -  DIEESE,  Walfrido  -

AFUSE, Vandré Gomes da Silva - FCC, Vinicius Xavier - FÓRUM EJA, Celiany

e Ernesto,  assessoria  da  Coordenação.  Justificaram ausência:  FETAM, IPF,

FÓRUM  REGIONAL  ABCDMMR,  FME  SUMARÉ,  FEPESP.  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 Executivo, Luis Carlos

Gonçalves.


