








A Conferência Nacional Popular de Educação

é uma convocação à retomada da democracia

no país e das vozes da sociedade civil

organizada por meio dos movimentos sociais

e das entidades educacionais. O Fórum

Nacional Popular de Educação (FNPE)

coordena as CONAPES (I CONAPE 2018 e II

CONAPE 2022).

O QUE É A CONAPE?



Construir um espaço coletivo e democrático,

rumo à educação pública, popular e de

qualidade social, reafirmando o compromisso

com uma educação verdadeiramente

transformadora.

QUAL O OBJETIVO DA CONAPE?



O Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) juntamente

com os Fóruns Estaduais (Institucional ou Popular). Estes

Fóruns populares de educação são permanentes e se

constituem como espaços de participação popular da

sociedade na formulação e acompanhamento da política

educacional em cada território.

QUEM ARTICULA AS ENTIDADES
NACIONAIS DO CAMPO
EDUCACIONAL E DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
PARA A ORGANIZAÇÃO DA CONAPE??



Os Fóruns são compostos por entidades e

movimentos do campo educacional sendo

organizados a partir de uma Coordenação

Executiva ou colegiada e por suas comissões.

O FNPE tem um regimento interno. Os Fóruns

Estaduais possuem regimento interno ou

carta de princípios.

COMO OS FÓRUNS SE
ORGANIZAM??



Tanto no âmbito Nacional como Estaduais há

três comissões: comissão de sistematização e

metodologia; comissão de comunicação e

mobilização; e a comissão de infraestrutura e

financiamento.

QUE COMISSÕES SÃO ESTAS?



Serão realizadas, no ano de 2021, Conferências

Livres e Temáticas, municipais,

intermunicipais/territoriais/regionais e

Conferências Estaduais e Distrital. Por conta da

pandemia de Covid-19 as etapas ao longo de 2021

serão realizadas DE FORMA VIRTUAL. A Etapa

Nacional (CONAPE 2022) será realizada nos dias

10 a 12 de junho de 2022 em Natal-RN.

COMO ORGANIZAMOS, NOS
ESTADOS, A II CONAPE PARA A
ETAPA NACIONAL EM 2022?



Discutiremos e refletiremos acerca dos Eixos

Temáticos, do tema e lema da CONAPE. São 6

eixos que apresentam questões

problematizadoras que orientam os debates

com o objetivo de agregar questões e

proposições locais com repercussão nacional.

O QUE FAREMOS NAS ETAPAS
PREPARATÓRIAS DA CONAPE
2022?



Sim, um deles é o Documento Base da

Conferência que está disponível no site:

fnpe.com.br

EXISTE UM DOCUMENTO
ORIENTADOR PARA A CONAPE
2022?



É a Conferência Estadual Popular de

Educação. Aqui no RS será organizada a II

CONAPE 2022 pelo Fórum Estadual Popular

de Educação do Rio Grande do Sul (FEPE-RS)

- que será constituído - a partir de uma

coordenação colegiada e de representação de

entidades, instituições e movimentos sociais.

O QUE É A CONEPE?



Estamos criando o Fórum Estadual Popular de

Educação do Rio Grande do Sul (FEPE-RS). Já

temos a minuta de uma Carta de Princípios

O RS TEM UM FÓRUM?



1) Promover diálogo e interação entre

entidades e instituições representativas da

educação; 

QUAIS OS OBJETIVOS DOS
FÓRUNS?

2) Promover diálogo com autoridades

públicas para garantir o direito à educação

em sua ampla abrangência, monitorando e

fiscalizando políticas, programas e ações

educacionais;



3) Acompanhar a execução do PNE e dos

respectivos planos de educação no território;

4) Estimular e promover debates sobre temas

educacionais e iniciativas de políticas públicas

educacionais;

5) Desenvolver e coordenar a realização das

Conferências Populares de Educação

(CONAPES) naqueles estados e municipios em

que não haja Fóruns Institucionais.



A cerimônia oficial acontecerá em uma

Audiência Pública (evento online com

transmissão ao vivo), promovida pela

Comissão de Educação da Assembléia

Legislativa do RS, no dia 27/08/2022, às 10

horas.

COMO ACONTECERÁ, NO RS, O
LANÇAMENTO DA CONAPE?





São atividades que visam discutir e refletir

acerca dos Eixos Temáticos, com o intuito de

estimular e mobilizar a comunidade

educacional, os movimentos sociais,

parlamentares, estudantes, mães e pais, para

a participação nas diversas etapas da

CONAPE 2022.

O QUE SÃO AS ATIVIDADES DE
PRÉ-LANÇAMENTO?



Pedimos para que vocês acessem, inscrevam-

se e cliquem no sininho para receber as

notificações. Link no chat.

TEMOS UM CANAL NO YOUTUBE








