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Ofício nº. 045/2018/FNPE 

 

Brasília, 4 de abril de 2018. 

 

Às Entidades do Fórum Nacional Popular de Educação 

Aos Fóruns de Educação nos Estados e no Distrito Federal 

 

Assunto: Composição da Programação da Etapa Nacional da CONAPE – Até o dia 24/04 

as entidades devem informar suas atividades  

 

Companheiras e Companheiros, 

 

1. Vimos reiterar aos que já retiveram a informação e informar aos que não a tem, de que 

a programação da Etapa Nacional da CONAPE, que será realizada entre os dias 24 e 25 de maio 

em Belo Horizonte/MG, será composta e detalhada em função da indicação de atividades pelas 

Entidades Nacionais representadas no FNPE. 

2. Reiteramos o prazo de 24 de abril de 2018 para que todos e todas informem as 

atividades, sob sua responsabilidade, que pretendem realizar ao longo do dia 25 de maio 

no âmbito da Programação da Etapa Nacional. No dia 25 de maio, entre 8h e 12h, diversos 

pontos da cidade e a Expominas, abraçarão diversas atividades propostas pelas entidades e 

parceiros estratégicos do campo educacional. Serão apresentações culturais, exposições, 

mostras, debates, palestras, mesas, painéis, plenárias e reuniões, apresentações e comunicações 

acadêmicas, entre outras atividades, que transformarão Belo Horizonte em uma capital dedicada 

à educação.  

3. As entidades que organizarão suas atividades devem comunicá-las ao FNPE para que 

sejam incluídas na programação e seja viabilizado o espaço adequado, se necessário, pela 

Comissão Local. O prazo, reiteramos, é o dia 24/04 e o registro deve ser enviado ao e-mail: 

conape2018@gmail.com, com o assunto “Programação Etapa Nacional”. 

http://www.fnpe.gov.br/
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4. Reiteramos as informações constantes dos Comunicados disponíveis aqui e aqui, bem 

como a importância de acompanhar as atividades do FNPE e da CONAPE na rede: 

http://fnpe.com.br e https://www.facebook.com/ConferenciaNacionalPopular/  

 

Sigamos juntos firmes na luta! 

 

 

HELENO ARAÚJO 
Coordenador do Fórum Nacional 

Popular de Educação 

Presidente da CNTE 

ANDRÉA GOUVEIA 
Coordenadora do FNPE e 

Presidente da ANPED 

JOSÉ CELESTINO (TINO) 
Coordenador do FNPE e Diretor de 

Cultura da CUT. 
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