FÓRUM DISTRITAL DE EDUCAÇÃO – FDE

A consagração dos direitos sociais demanda o respeito incondicional ao Estado
Democrático de Direito e às regras do jogo democrático. Com base nesse princípio,
para garantir a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE 2018) e manter
a mobilização em torno da defesa do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano
Distrital de Educação (PDE), o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE),
convocou as etapas estaduais e distrital da CONAPE. As conferências, em tal
contexto, são fundamentais por promoverem o debate, a formulação e a avaliação de
temas de interesse público, relevantes para o desenvolvimento do País e para a
produção de discussões e consensos que mobilizem o conjunto da sociedade.
Como primeiro passo para este processo no DF, o Fórum Distrital de Educação
(FDE), em conjunto com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), vem
conclamar as unidades escolares que ainda não realizaram a sua Conferência Escolar
para fazê-la no dia 08 de novembro próximo, para, assim, assegurar sua representação
nas Conferência Regionais. A representação se fará elegendo 1 representante de cada
segmento da comunidade escolar, a saber: carreira magistério; carreira assistência à
educação; estudantes (com mais de 15 anos); e um representante de mãe, pai ou
responsável, totalizando 4 delegados indicados por unidade escolar. Os delegados
eleitos devem ser registrados em ata e cópia da ata enviada à Coordenação Regional
de Ensino.
As Conferências Regionais, por sua vez, complementarão esse processo com
escolha dos delegados para a CONAPE – etapa Distrital, em que serão eleitos os
representantes do DF para o encontro nacional a se realizar em abril/2018 em Belo
Horizonte/MG. As Conferências Regionais ocorrerão nas Regionais, sob o seguinte
calendário:
21/11/2017 – Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará e Núcleo Bandeirante
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22/11/2017 – Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas e Samambaia;
23/11/2017 – São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga.

CALENDÁRIO CONAPE ATUALIZADO – etapa Distrital

DATA

ATIVIDADES

12/09/2017

Lançamento da CONAPE
(Auditório da SEEDF ou do SINPRO)

13/09/2017 à
31/10/2017

Conferências Escolares
(Unidades Escolares)

08/11/2017

Data final para as Conferências Escolares –
Eleição de delegados
(Unidades Escolares)

21, 22 e
23/11/2017

Conferências Regionais:
(CREs)

1º/11 a
15/12/2017

Conferências Livres, por nível, segmento e
modalidade.
(Espaços Institucionais)

24/11/2017

Conferência Sede

Março/2018

CONAPE – Etapa Distrital
(Auditório da EAPE)

Abril/2018

CONAPE – Etapa Nacional
(Belo Horizonte/MG)

Coordenador do Fórum Distrital de Educação

Secretário de Educação

