PROPOSTAS PARA PLANO DE AÇÃO DO FNPE 2018/2019
Diretriz: Constituir o FNPE como polo de mobilização em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade social
EIXO

ESTRATÉGIA

Atuar
contra
as
medidas
conservadoras que atacam os/as
Profissionais da Educação e a Escola
Pública.

DENÚNCIA E
COMBATE

ANÚNCIO E
MOTIVAÇÃO

Criar um Observatório Popular da
Educação
online
(repositório)
contendo listagem de retrocessos e
análises sínteses e mais exaustivas
sobre as medidas adotadas pelo
Governo Federal, prioritariamente.

Desenvolver e articular Campanha
que estimule a população a respeitar
os/as Profissionais da Educação,
básica e superior, e que prestigie as
Instituições Públicas.

AÇÃO
1.
Organizar um calendário de mobilizações diversas; (COORDENAÇÃO EXECUTIVA, ATÉ JANEIRO DE 2019)
2.
Criar peças publicitárias contra a Escola com Mordaça, disputando a narrativa na sociedade por meio de materiais
explicativos; (COORDENAÇÃO EXECUTIVA, COMUNICAÇÃO - IMEDIATO)
3.
Mobilizar e participar das atividades das frentes de combate a Escola com mordaça. (Entidades do FNPE)
4.
Integrar a ação ANPED e Movimento escolas democráticas: conjunto de disciplinas na pós-graduação, graduação,
eventos de extensão, rodas de conversa nas universidades ao longo do primeiro semestre de 2019 com o tema escolas
democráticas. (COORDENAÇÃO EXECUTIVA, ANPED, ATÉ JANEIRO DE 2019)
5.
Criar e alimentar um Observatório Popular da Educação, online, com base nos insumos das entidades (constante
vigilância), encaminhados à coordenação e secretaria executiva do FNPE: Medida Adotada – Síntese da razão pela qual é um
retrocesso – Impactos sobre a educação pública - Análises e Manifestações das Entidades e Fóruns – Garantir um espaço
para Denúncias por Profissionais da Educação, estudantes, sociedade, movimentos feministas, indígena, negro, quilombola,
estudantes jovens, adultos e idosos, LGBT, ambientalista, do campo, das pessoas com deficiências, dentre outros
(COORDENAÇÃO EXECUTIVA; ENTIDADES DO FNPE – PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019)
6.
Manter e intensificar a articulação e a organização contra os retrocessos na educação, em particular a Escola “sem”
Partido, BNCC e a Reforma do Ensino Médio (ENTIDADES DO FNPE, PERMANENTE)
7.
Moção contra retirada de código de vagas pelo MEC (REALIZADO, NOVEMBRO DE 2018)
8.
Criar peças publicitárias de Campanha de respeito e reconhecimento ao profissional de educação, básica e superior,
para os diversos meios de comunicação (Coordenação Executiva – CNTE, PROIFES, CONTEE; 1º Trimestre de 2019)
9.
Dar ampla visibilidade à Campanha de respeito e reconhecimento ao profissional de educação básica e superior;
denuncia, inclusive sobre a questão dos profissionais com notório saber) (COORDENAÇÃO EXECUTIVA – CNTE, PROIFES,
CONTEE; 1º TRIMESTRE DE 2019)
10.
Promover diversas formas de diálogo com a Comunidade Escolar e Universitária. (COORDENAÇÃO EXECUTIVA –
CNTE, PROIFES, CONTEE; 1º TRIMESTRE DE 2019)
11.
Criar vídeos de professores, pesquisadores e alunos (especialmente para as redes sociais) explicitando relatos,
experiências em aulas, projetos e propostas pedagógicas interessantes e bem avaliadas com os temas objeto de obstrução
(gênero, diversidades, ensino religioso em uma perspectiva não confessional, relatos de pesquisa sobre). Realçar o quanto
é importante a ação docente no combate às variadas formas de preconceito e opressão, como o machismo, o racismo e a
lgbti+ fobia. (COORDENAÇÃO EXECUTIVA – CNTE, PROIFES, CONTEE; 1º TRIMESTRE DE 2019)
12.
Ampliar a composição do FNPE, que é aberta. Todos os membros devem intensificar a mobilização para agregar
mais e mais entidades. (ENTIDADES DO FNPE)
13.
Estabelecer interlocução com outros setores da sociedade que comunguem pautas comuns (Judiciário, setores das
igrejas, intelectuais, artistas) (ENTIDADES DO FNPE)
14.
Exigir a revogação dos atos do poder executivo que desconfiguraram o Fórum Nacional de Educação (FNE) para
promover a articulação das entidades em fóruns democráticos e populares para mobilizar contra a destruição da educação
pública e em defesa da qualidade social da educação em todos os níveis (COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO FNPE)

Passível de ajustes e complementações pelas entidades
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EXIGÊNCIA E
APLICAÇÃO

Exigir a implementação das metas e
estratégias do Plano Nacional de
Educação (PNE 2014/2024) que
entendemos como essenciais para
garantir o Direito à Educação, com
Valorização Profissional e Qualidade
Social.

15.
Estruturar ação específica junto à comunidade escolar no âmbito da organização de associações para maior
envolvimento em defesa da escola (UNE, CNTE dialogarão com a CONFENAPA para pensar uma estratégia) (CNTE,
CONTEE, UNE, UBES)
16.
Realizar visitas do FNPE às escolas e universidades para dialogar com a comunidade escolar e acadêmica
esclarecendo sobre os efeitos das propostas governamentais para os filhos dos trabalhadores (CNTE, CONTEE, UNE)
17.
Participar do lançamento do Observatório da Internacional da Educação para a América Latina e colaborar na
disseminação do material produzido. Realização em 22 de fevereiro em São Paulo, com atividade e envolvimento do FNPE
e de parlamentares do campo progressista. (CNTE)
18.
Disputar espaço nos Conselhos Escolares, Conselhos Municipais e Estaduais, Fóruns Municipais e Estaduais, entre
outros. (ENTIDADES DO FNPE)
19.
Realizar Campanhas objetivas do tipo “VOTA STF” (alusiva à Lei da Mordaça de Alagoas), em conjunto pelas
entidades do FNPE. (CONTEE, CNTE)
20.
Pensar organização específica para docentes da Educação Superior formadores de docentes da Educação Básica
para o enfrentamento das propostas de destruição da Educação Pública. Construir uma agenda coletiva de fortalecimento
dos movimentos sociais. (ANFOPE, PROIFES, CNTE, CONTEE)
21.
Fortalecer a Campanha Nacional de filiação às entidades do Movimento Estudantil em escolas, incluindo as de
periferia, do campo, quilombola, indígenas, jovens, adultos e idosos (UNE, UBES, CONTAG, FÓRUNS DE EJA DO BRASIL)
22.
Realizar campanha nacional para levar junto à população esclarecimentos sobre 3 (três) itens em especial: fim das
desonerações, taxação da especulação financeira e regulamentação da taxação sobre grandes fortunas (PROIFES,
CONTEE)
23.
Publicar Nota de Apoio à Governadora Eleita, Fátima Bezerra (REALIZADO, NOVEMBRO DE 2018)
24.
Fazer articulações políticas nos três poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário); (ENTIDADES DO FNPE,
PERMANENTE)
25.
Acompanhar os projetos de Lei em Tramitação de interesse das entidades do FNPE – Constituição de um grupo no
FNPE (CNTE, CFFa)
26.
Realizar seminário com o CFFa “Interfaces entre Educação e Saúde”. (CFFA, COORDENAÇÃO EXECUTIVA)
27.
Priorizar esforços para aprovação do SNE e regulamentação Regime de Colaboração (ENTIDADES DO FNPE,
PERMANENTE)
28.
Realizar um evento nacional Lula Livre em Curitiba com todos os Fóruns e entidades – movimento de enfrentamento
(ENTIDADES DO FNPE)
29.
Realizar uma plenária FNPE, FPSM e FBP em 27 de março de 2019 na APP Sindicato (COORDENAÇÃO EXECUTIVA
DO FNPE, CNTE – janeiro de 2019)
30.
Propor seminário com parlamentares federais para discutir agendas estratégicas (COORDENAÇÃO EXECUTIVA do
FNPE)
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31.
Construir agenda com Youtubers e outras mídias para que assumam algumas de nossas narrativas, ampliando o seu
alcance (Cauê Moura, Pirula, Felipe Castanhari, Felipe Neto, Mídia Ninja, Levante Popular da Juventude, Jornalistas Livres)
(FASUBRA, UNE, UBES)
32.
Defender a Educação Sexual como forma de enfrentamento das violências especialmente contra crianças,
adolescentes jovens e adultos (ENTIDADES DO FNPE, PERMANENTE)
33.
Publicar moção de apoio ao Acampamento Quilombo Campo Grande – MG (REALIZADO, NOVEMBRO DE 2018)
34.
Realizar uma agenda com CONIF e ANDIFES-COGRAD para pactuar uma agenda estratégica comum de trabalho para
enfrentar os retrocessos na Educação Superior e Profissional e Tecnológica (FORUMDIR, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO
FNPE)
35.
Construir uma agenda com o Movimento Humanos Direitos do Rio de Janeiro para agregar artistas para produzir
um vídeo sobre o Escola Sem Partido. (CUT, ANPED, ANFOPE E ABdC, 1º TRIMESTRE DE 2019)
36.
Promover debates nas esferas Municipal, Estadual, Distrital e Nacional – listar as atividades estratégicas das
entidades em 2019 e tentar fazer, sempre, um momento de articulação comum sobre um ou mais tema conjuntura
importante – Momento FNPE-Frente Popular contra os Retrocessos; (ENTIDADES DO FNPE, ATÉ MARÇO DE 2019)
37.
Reforçar que o Projeto do FNPE tem como referência de atuação o Documento Final Conae 2014 e o Plano de Lutas
da Conape 2018 “Lula Livre”. São as deliberações da Conape que precisam ser desdobradas como agenda organizativa da
luta política para o próximo ciclo (ENTIDADES DO FNPE)
38.
Colocar as bandeiras de lutas da educação nas manifestações dos dias 24 de Janeiro (Dia dos/as Aposentados/as),
08 de Março (Dia Internacional da Mulher), 21 de Março (Dia Internacional Contra a Discriminação Racial), 1º de Maio (Dia
Internacional do/a Trabalhador/a); 16 de Maio (Dia Mundial dos/as Funcionários/as da Educação), 17 de Maio (Dia Mundial
de Combate à Homofobia), 12 de Junho (Dia mundial Contra o Trabalho Infantil), 24 de Junho (Dia de Aprovação da Lei
13.005 – PNE 2014/2024),16 de Julho (Dia da Aprovação da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério), 06 de
Agosto (Dia Nacional dos/as Profissionais da Educação), 07 de Agosto (Dia da Aprovação da Lei Maria da Penha), 11 de
Agosto (Dia dos/as Estudantes), 12 de Agosto (Dia Internacional da Juventude), 07 de Setembro (Dia Nacional dos/as
Excluídos/as); 19 de Setembro (Dia da Jornada Latino Americana de Luta em Defesa da Educação Pública, gratuita, laica e
emancipadora, contra a Mercantilização e Privatização: Rumo ao Centenário de Nascimento de Paulo Freire), 05 de Outubro
(Dia Mundial do/a Docente), 15 de Outubro (Dia Nacional do/a Professor/a), 28 de Outubro (Dia do/a Funcionário/a
Público/a), 20 de Novembro (Dia da Consciência Negra), 25 de Novembro (Dia Internacional para Eliminação da Violência
contra as Mulheres), 1ºde Dezembro (Dia Mundial de Luta contra a AIDS), 10 de Dezembro (Dia Mundial dos Direitos
Humanos); 14 de novembro (Dia Nacional de Alfabetização; 08 de setembro (Dia Internacional da Alfabetização); 28 de abril
(Dia mundial da Educação); 13 de abril (Paulo Freire Patrono da Educação Nacional); 25 de julho (Dia do Agricultor Familiar);
25 de julho (Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha) (ENTIDADES DO FNPE)
39.
Integrar o FNPE nas ações nacionais das entidades que participam do Fórum. (ENTIDADES DO FNPE)
40.
Procurar realizar reuniões do FNPE articuladas com atividades das entidades. Encaminhar para
conape2018@gmail.com) as agendas já pactuadas. (TODAS AS ENTIDADES DO FNPE)
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