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Informações
 1.  Delegados(as) eleitos(as): Encaminhar o número total de delegados(as) eleitos(as), 

lista por segmento – Educação Básica/Superior/Profissional – neste caso se é docente, 
estudante, funcionário, gestor; no caso de ser da sociedade civil: se é pai/mãe, sindica-
to ou outros (neste caso qual representação). Suplentes por segmento.

Com a conclusão das Conferências Intermunicipais Populares de 
Educação nos 18 polos regionais, o Fórum Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo – FEESP – parabeniza o conjunto das entidades 
que se envolveram na construção da primeira etapa da Conferência 
Nacional Popular de Educação – CONAPE 2022 pelo empenho que 
resultou, apesar de todas as adversidades, no grande sucesso envol-
vendo os mais diferentes segmentos sociais em todos os debates.

A próxima tarefa será a organização e sistematização de todos os 
dados para preparação de um balanço consolidado e preparação da 
etapa estadual, a Conferência Estadual Popular de Educação – CONE-
PE SP, nos dias 3 e 4 de dezembro, também no formato virtual.

O prazo para que as Comissões Especiais de Coordenação e/ou as 
Comissões Especiais de Sistematização e Metodologia encaminhem 
as informações é o dia 15 de setembro do corrente ano. 

No Boletim de Orientação nº 4 CONEPE SP – 2021, seguiu uma 
planilha Excel anexa para serem inseridas informações sobre as 
emendas e delegação eleita em cada polo. Neste Boletim estamos 
detalhando as informações necessárias e deixando a opção para que 
as informações sejam encaminhadas através de um documento de 
texto. Reiteramos que essas informações devem ser encaminhadas 
até o dia 15 de setembro no e-mail: feesp.conepe21@gmail.com.
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  2.  Emendas Aprovadas: Encaminhar as emendas aprovadas na Conferência re-
gional: a) por eixo; b) tipo de emenda (aditivas, supressivas, substitutivas e novas 
emendas); c) se se referem: ao Documento Referência (nacional), ao estado de 
São Paulo, ou ao município/região. Outros documentos aprovados também de-
vem ser anexados.

 3.  Emendas Reprovadas: Encaminhar as emendas reprovadas na Conferência 
regional: a) por eixo; b) tipo de emenda (aditivas, supressivas, substitutivas e no-
vas emendas); c) se se referem: ao Documento Referência (nacional), ao estado 
de São Paulo, ou ao município/região. Outros documentos reprovados também 
devem ser anexados.

 4.  Moções Aprovadas: Encaminhar as Moções aprovadas nas Conferências 
Regionais.

 5.  Moções Reprovadas: Encaminhar as Moções reprovadas nas Conferências Re-
gionais.

 6.  Participantes nas Conferências: Encaminhar o número e lista dos partici-
pantes na Conferência regional, discriminados por segmentos conforme orienta-
ção acima.

 7.  Conferências Livres e Pré-Conferências Municipais: Em caso de reali-
zação de Conferências Livres e/ou Pré-Conferências Municipais ou grupos de 
municípios encaminhar: a) Quais; b) data(s); c) número e lista de participantes por 
segmento; d) temário do evento; e) encaminhamentos das mesmas.

 8.  Programação: Encaminhar a programação da Conferência Intermunicipal, com 
nomes dos palestrantes e tema abordado; componentes de cada mesa da Con-
ferência. Em caso de Conferências Livres e Pré-Conferências Municipais também.

 9.  Vídeo e materiais visuais da Conferência regional: Encaminhar vídeo da abertu-
ra da Conferência regional e outros materiais visuais como fotografias. Estas mesmas 
orientações são válidas para as Conferências Livres e Pré-Conferências.

10.  Vídeos e materiais de divulgação: Encaminhar vídeos e outros materiais 
produzidos no polo para divulgar a Conferência regional.

Em virtude das atribuições da Comissão Especial de Sistematização e Metodolo-
gia do FEESP na preparação da Conferência Estadual estamos priorizando que sejam 
encaminhadas as informações pertinentes aos itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até o dia 15 de 
setembro. As demais informações, caso a Comissão Coordenadora local tenha dificul-
dade, poderão ser encaminhadas até o dia 30 de setembro do corrente ano.


