
 

 
ATA DA 87ª REUNIÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 
DE JULHO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO ZOOM. Ao vigésimo sétimo dia 
do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 87ª sessão do Fórum Estadual 
de Educação do Estado de São Paulo e 10ª reunião virtual em virtude do isolamento social 
exigido pela pandemia. O Coordenador Geral, Leandro Alves Oliveira, abriu a reunião 
saudando os presentes, ABCDMRR, ACEP, AFUSE, ANFOPE, ANPAE, APAMPESP, 
APASE, APROFESP, CEE, CEETEPS, CENPEC. CNTE, CONSELHO REGIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO, CPP, CRECE, CRF, CRP, CUT, FCC, FDE, FEPESP, FORÇA SINDICAL, 
FRE CAMPINAS, FRE GUARULHOS, MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO, 
PROIFES, SEDUC- SANTOS, SINDSEP, SINTEPS, SINTUNESP, UNCME e anunciou a 
pauta, que fora enviada por e-mail, e contou com os seguintes pontos: 1- Aprovação da 
Pauta; 2 – Aprovação da Ata da reunião anterior; 3 – Justificativa de Ausências; 4 – Informes 
CONAE; 5 – CONEPE 2021 – Informe dos Polos; 6 – Educação de Jovens e Adultos; 7 – 
Retorno Presencial na Rede Estadual; 8 – Outros Assuntos; 9 – Informes Gerais. Após 
saudação à todos(as) presentes foi aprovada a pauta, com a inclusão de debate sobre a 
remoção dos Agentes de Organização Escolar, sugerida pelo CEESP e informes sobre a 
Formação de Professores indicada pela ANFOPE e sobre o Kit de Merenda Escolar 
proposta pelo Fórum Regional do ABCDMRR. Também foi aprovada a ATA da reunião 
anterior enviada com antecedência para as entidades que compõem o FEESP; 3 – 
Justificada a ausência da representação do IFP e no item seguinte, o coordenador do 
FEESP, Leandro Alves de Oliveira, informou que participou como representante do FEESP 
de uma reunião a convite do Fórum Nacional de Educação para apresentar a Conferência 
Nacional de Educação – CONAE – na qual os representantes dos Fóruns Estaduais de 
Educação informaram a participação dos mesmos na organização da Conferência Nacional 
Popular de Educação – CONAPE, nos seus respectivos Estados. Leandro aponta que 
defendeu a dificuldade do Estado de São Paulo se envolver em nova demanda 
considerando a organização da CONEPE. Diante do exposto a maioria das entidades 
presentes informam suas deliberações pela não participação, mas em contrapartida, outras 
manifestaram a defesa pela participação, justificada essencialmente pela importância de 
ser voz dissonante no processo. O Fórum delibera por dar continuidade a discussão para 
busca de consenso sobre o tema. Na pauta seguinte referente aos Agentes de Organização 
Escolar, foi aprovado que este ponto será objeto de debate numa próxima reunião; Sobre 
o Movimento de Formação de Professores, em nome da Anfope, todas as entidades 
presentes foram convidadas, pela Profa. Fátima Abdalla,para participarem da “Reunião do 
Movimento Paulista em Defesa da Formação de Professores”, que ocorreria em 27/07, às 
17h30 em continuidade ao evento “Formação de Professores e os novos dispositivos legais: 
por entre regulações e a autonomia universitária”. A reunião objetivou discutir ações 
coletivas  em defesa da formação docente e no enfrentamento de políticas de desmonte do 
atual governo, em especial, da BNCC, da BNC-Formação Inicial e da BNC-Formação 
Continuada, dentre outras; Sobre o Kit Merenda Escolar (Santo André), Karen, 
coordenadora do Fórum Regional de Educação da região do ABCDMRR informou que a 
Prefeitura de Santo André, justificando o retorno às atividades presenciais nas escolas 
municipais havia cortado o envio do kit merenda escolar para as famílias, todavia em virtude 
da forte pressão social foi retomado o envio do kit merenda; Sobre a CONEPE SP 2021, as 
Comissões responsáveis pela organização informaram os encaminhamentos de 
preparação das Conferências regionais nos 18 Polos do Estado e foi reforçado a 
importância de maior envolvimento das entidades que congregam o Fórum Estadual para 



garantir o sucesso destes eventos. Como encaminhamentos foi pautada a definição sobre 
o posicionamento do FEESP sobre a CONAE no estado de São Paulo que será ponto de 
debate para a próxima reunião com tempo para que as entidades do FEESP possam tomar 
conhecimento do Documento Base e Regimento Interno – preparatórios da CONAE; b) 
Próxima reunião do FEESP: dia 31 de agosto, às 10 horas. 


