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Apresentação
No primeiro Boletim de Orientação procuramos explicar o que é a Conferência Nacio-

nal Popular de Educação – CONAPE 2022 – e seus desdobramentos nas etapas estadual e 
municipal/intermunicipal, seu tema, seu lema e seus 6 eixos. Ainda no primeiro Boletim de 
Orientação foi informada a organização da Conferência Estadual Popular de Educação no 
Estado de São Paulo – CONEPE SP 2021 – e sua preparação nas etapas regional (municipal/
intermunicipal) em 18 polos e a forma de participação da sociedade nesta etapa.

No segundo Boletim de Orientação, procuramos dar explicações mais precisas para os 
diferentes atores organizarem as Conferências em cada um dos polos, tais como: (i) critério 
para participação através de inscrição pelo formulário criado pelo Fórum Estadual de Edu-
cação do Estado de São Paulo – FEESP – padronizando o processo em todo estado - https://
bit.ly/CONEPE2021 e (ii) os tipos e formas de encaminhamento das emendas através de um 
formulário padrão que foi anexo.

Neste terceiro Boletim de Orientação, já se aproximando as primeiras Conferências Mu-
nicipais/Intermunicipais, retomamos alguns pontos importantes da organização com maior 
detalhamento.

Participação nas Conferências Regionais e o formulário de inscrição
Com o objetivo de garantir a mais ampla participação da sociedade no processo de construção 

da Conferência Nacional Popular de Educação em nosso estado, mesmo que no formato virtual em 
razão da pandemia, o FEESP, através de suas Comissões Especiais de Organização, vem reforçar que as 
inscrições nesta primeira etapa serão abertas a todos(as) que estejam interessados(as) em participar.

A adoção de um formulário de inscrição único em todo estado foi a ferramenta adotada para a 
participação nas Conferências Municipais/Intermunicipais – ver link https://bit.ly/CONEPE2021

Esclarecemos que substituímos a URL longa https://forms.gle/nmqfenUKYtnAR6DYA pelo
https://bit.ly/CONEPE2021 para facilitar a inserção nos cartazes (formato imagem jpeg) que cir-

cula nos grupos de WhatsApp. Por vezes, o cartaz e a mensagem com o link não seguem juntas no 
compartilhamento. E inserindo  bit.ly/CONEPE2021 (com letra maiúscula) no Google ou no browser 
do seu navegador, automaticamente abre o formulário de inscrição.

Alertamos para que, nos casos dos municípios que estejam organizando sua pré-conferência 
anterior à Conferência Intermunicipal, isso não pode prejudicar aqueles cidadãos e cidadãs que 
também venham a se inscrever diretamente para a Conferência Intermunicipal através do formulário 
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padrão criado pelo FEESP – https://bit.ly/CONEPE2021 . Em todos os casos é importante que as 
Conferências sejam abertas ao público em geral e haja ampla divulgação.

Como posso participar
A participação das pessoas interessadas deve ocorrer através de inscrição via formulário de ins-

crição da CONEPE-SP -https://bit.ly/CONEPE2021 no polo de seu município, podendo-se optar pelo 
município de residência, de estudo ou trabalho. Você poderá localizar o polo em que seu município 
está vinculado na relação abaixo (ANEXO I).

Cada polo definiu um calendário próprio de inscrição e realização de sua Conferência Regional, 
sendo que todas deverão ser realizadas até o dia 31 de agosto de 2021.

O acesso das Coordenações dos polos aos dados dos inscritos
Cada polo, através de suas coordenações, definirá a data de sua Conferência, sua dinâmica e o 

prazo de inscrição. Após o encerramento das inscrições a Comissão de Sistematização encaminhará 
para a Coordenação de cada polo o banco de dados das pessoas inscritas no respectivo polo.

Orientações aos inscritos
Tendo em mãos este banco de dados, a Comissão de Sistematização e Metodologia poderá aferir a 

quantidade de inscritos por eixos, bem como outras informações pertinentes ao Formulário de Inscrição e 
assim encaminhar através dos e-mails dos mesmos, podendo também recorrer aos seus telefones, docu-
mentos de subsídio (Documento de Referência; Regimento Interno da Conferência Regional; Orientações 
do Polo; modelo/formulário de emendas; modelo/formulário de moção; dentre outros).

Como já indicamos no Boletim de Orientação nº 2 sugerimos que as Coordenações locais orien-
tem que as emendas sejam encaminhadas por escrito com antecedência para que a Comissão de 
Sistematização possa organizá-las pelos respectivos eixos, tipos de emenda, em que parágrafo e 
linha se refere; separando as emendas que se referem ao Documento de Referência Nacional de 
propostas que se refiram à região (polo) e ao estado de São Paulo.

Formação e organização da coordenação das plenárias
As plenárias devem ser organizadas com antecedência, definindo-se os componentes da direção 

dos trabalhos e equipe de suporte, convidados e tempos de fala, tradução para Libras, outros even-
tos como atividades culturais, etc.

No caso das plenárias de eixo deve-se prever tempo de fala para palestrante(s) que abordarão o 
conteúdo do eixo da respectiva plenária – vide Caderno de Referência – bem como o tempo previsto 
para a palestra. Segue anexo (ANEXO II) sugestões de nomes de palestrantes encaminhados ao FEESP. 
Apesar das sugestões, cada polo tem autonomia para definir os nomes dos(as) palestrantes convidados.
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Cabe à coordenação dos trabalhos de cada mesa informar o objetivo do evento, a programação 
e informações referentes ao funcionamento e organização dos trabalhos.

Como encaminhar a discussão e votação
Os debates e votação são definidos pelo Regimento Interno de cada polo. Por desconhecer 

as particularidades dos Regimentos Internos de cada polo, abordaremos este tópico a partir da 
normativa do Regimento Interno da Conferência Estadual Popular de Educação do Estado de São 
Paulo - CONEPE. Neste sentido é importante que a coordenação defina com antecedência as pes-
soas que coordenarão cada mesa de plenária – plenária de abertura; plenárias de eixos; plenária 
final – assim como as equipes de suporte para cada mesa e suas respectivas atribuições. Para 
facilitar a padronização, sugerimos que a Comissão de Sistematização e Metodologia elabore um 
roteiro padrão para estas plenárias.

Para melhor planejamento dos trabalhos, previsão e controle do tempo da Conferência sugeri-
mos que cada equipe responsável pela organização das emendas de cada eixo proceda a separação 
e organização das emendas e simule tempo previsto para cada plenária.

Um rápido balanço das equipes responsáveis pelas diferentes plenárias poderá fornecer subsí-
dio para estabelecer cenários e encaminhamentos. Nos casos – quase totalidade das Conferências 
Regionais – a plenária final está prevista para ocorrer no mesmo dia após almoço.

Após a palestra inicial, a mesa procederá a leitura e apresentação das emendas – destaques – 
encaminhadas com antecedência. A dinâmica de leitura do texto do eixo do Caderno de Referência 
segue padrão do Regimento Interno da CONEPE-SP 2021; caso o polo adote outra orientação esta 
deve constar no seu Regimento Interno regional.

A coordenação dos trabalhos designará uma pessoa responsável (relatoria) para leitura do texto 
do eixo e apresentação das emendas encaminhadas com antecedência. Durante a leitura da emenda 
a coordenação consultará se há alguém que mantenha a emenda apresentada; em caso negativo, 
esta emenda será considerada prejudicada; em caso positivo, a coordenação dos trabalhos consul-
tará se há alguém que se posicione contrariamente e neste caso será definido dois minutos para 
cada posição, e colocará em votação. Sugere-se que a votação seja padronizada com os seguintes 
termos: Favorável; Contrário; Abstenção.

Para melhor acompanhamento das propostas sugere-se que a coordenação prepare apresenta-
ção do texto original e das emendas em slides paralelos na tela para facilitar leitura e entendimento 
das propostas de mudança.

Ordenamento e sistematização das emendas 
para serem apresentadas na plenária final

As emendas submetidas nas plenárias de eixo devem ser separadas como: a) prejudicadas (sem vo-
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tação); b) reprovadas (obtiveram menos de 30% dos votos dos presentes); c) aprovadas (obtiveram entre 
30% e 50% dos votos dos presentes); d) aprovadas (obtiveram mais de 50% dos votos dos presentes).

As emendas prejudicadas e reprovadas devem ser encaminhadas no relatório final para a Comis-
são de Sistematização e Metodologia estadual, juntamente às demais propostas aprovadas.

As emendas que obtiverem mais de 50% dos votos dos presentes nas plenárias de eixo são con-
sideradas aprovadas e não devem ser submetidas à plenária final da Conferência Regional.

A plenária final
A plenária final deverá colocar em votação as emendas que obtiveram entre 30% e 50% dos vo-

tos nas respectivas plenárias de eixo. Sugere-se que estas mesas sejam compostas pelas equipes de 
relatoria de cada plenária de eixo, além da figura da coordenação e secretaria da mesa.

Além da votação das propostas apresentadas a plenária final deverá eleger a delegação para a 
Conferência Estadual Popular de Educação do Estado de São Paulo que será realizada nos dias 3 e 
4 de dezembro de 2021 de forma virtual. Esta votação ocorrerá através de uma ferramenta virtual 
– programa – em que os(as) participantes (delegados) votarão nas candidaturas de seu segmento, 
respeitando-se a proporcionalidade definida no Regimento Interno da CONEPE SP 2021 e o número 
da respectiva delegação do polo.

Ao final dos trabalhos, a mesa submeterá as moções apresentadas para votação do plenário e 
encerrará os trabalhos.

Sistematização das Emendas e demais propostas
Para efeito de sistematização as emendas deverão ser organizadas como:
 Aditivas (1);
 Supressivas (2);
 Substitutivas (3);
 Novas Emendas (4).
Entendendo que haverá propostas de emendas relativas ao município ou região; ao estado de 

São Paulo; e propostas nacionais, a Comissão de Sistematização/relatoria deverá organizar as emen-
das apresentadas (aditivas, supressivas, substitutivas e novas emendas) classificadas em:
 Emendas para o Caderno Referência (A);
  Emendas para o estado de São Paulo, que servirão de base para a construção da Carta São 

Paulo na Conferência Estadual Popular de Educação do estado de São Paulo (B);
  Emendas referentes ao município ou região (C).

Obs.:
1  A ordem de apresentação, debate e votação das emendas por bloco (A, B, C) será definida 
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pela Coordenação de cada polo;
2  As emendas relativas ao Caderno de Referência devem ser classificadas como: a) aprovadas; 

reprovadas; prejudicadas (não foram postas em votação) e virem em pasta própria (Caderno 
de Referência);

3  As emendas referentes aos municípios e região, bem como as emendas referentes ao estado 
de São Paulo devem ser classificadas como PROPOSTAS: PROPOSTAS para municípios/região 
e PROPOSTAS para Estado.

Datas e prazos de inscrição para as 
Conferências Regionais Populares de Educação

A partir do dia 30 de julho serão realizadas as Conferências Intermunicipais Populares de Edu-
cação nos 18 polos do estado. As datas e prazos de inscrição seguem abaixo, sendo que alguns 
polos estarão realizando Conferências Livres Temáticas ou Pré-Conferências Municipais como etapa 
preparatória da etapa regional. Procure divulgar e mobilizar a categoria, assim como a comunidade 
escolar e o conjunto da sociedade na construção da CONEPE SP 2021.

Relação das Conferências Intermunicipais Populares de 
Educação do Estado de São Paulo - 2021

Polo Nome Data Prazo
1 ABCDMRR 27, 28 e 29 de agosto 22 de agosto
2 Araçatuba 27 e 28 de agosto 20 de agosto
3 Baixada Santista 27 e 28 de agosto 13 de agosto
4 Bauru 20 e 21 de agosto 8 de agosto
5 Marília 27 e 28 de agosto 20 de agosto
6 Bebedouro 20 e 21 de agosto 15 de agosto
7 Campinas 30, 31/07 e 07 de agosto 28 de julho
8 Osasco 27 e 28 de agosto 20 de agosto
9 Pres. Prudente 20 e 21 de agosto 13 de agosto
10 Registro 25 de agosto 22 de agosto
11 Ribeirão Preto 20, 21 e 28 de agosto 13 de agosto
12 Franca 20 e 21 de agosto 13 de agosto
13 São Carlos 28 de agosto 20 de agosto
14 São José do Rio Preto 20 e 21 de agosto 15 de agosto
15 São José dos Campos 27 e 28 de agosto 20 de agosto
16 São Paulo 13 e 14 de agosto 08 de agosto
17 Sorocaba 20 e 21 de agosto 15 de agosto
18 Suzano 27 e 28 de agosto 05 de agosto


