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Ofício. Circular Nº 001/2018 Belém (PA) 20 de fevereiro de 2018.

Aos Ilmos.
Secretários Municipais de Educação

Assunto: Orientações para a realização de Conferências Municipais

Honrados em cumprimentar V.Sas. e atendendo à deliberação da última reunião do
Fórum Estadual de Educação – FEE/PA, apresentamos, subsequentemente, orientações para a
realização de Conferências Municipais de Educação.

1. Quanto à natureza, prazo e o tema:

As Conferências Municipais de Educação deverão se constituir em etapas preparatórias para as
Conferências Estadual de Educação Popular – CONEPE e Conferência Estadual de Educação –
CONEE/PA, a serem realizadas até o dia 31 de março de 2018, com o seguinte tema: “A Consolidação do
SME e o PME: monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito a educação de
qualidade social, pública, gratuita e laica”.

2. Quanto aos objetivos e eleição de delegados para a Etapa Estadual

As Conferências Municipais de Educação deverão versar sobre os seguintes objetivos:
OBJETIVO GERAL: Mobilizar a sociedade do município para intensificar o monitoramento e

avaliação do cumprimento do PME, o corpo da lei, suas metas e estratégias, além de propor políticas e
ações que indiquem responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e
colaborativas entre os entes federativos e os sistemas de educação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) acompanhar e avaliar as deliberações da última Conferência de Educação, realizada no

município, verificar seus impactos e proceder às atualizações necessárias para a elaboração da política
municipal de educação;

b) monitorar e avaliar a implementação do PME, com destaque específico ao cumprimento das
metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de uma análise global do plano, e proceder a
indicações de ações, no sentido de promover avanços nas políticas públicas educacionais;

c) monitorar e avaliar a implementação dos planos municipais de educação, os avanços e os
desafios para as políticas públicas educacionais; e

d) eleger delegados para as Conferências Estaduais, de acordo com os critérios demográficos e
critérios da DIVERSIDADE estabelecidos para a CONAE 2018:

MUNICÍPIOS

DELEG.
ESTADUAIS

POR
SEGMENTO

SEGMENTO/SETOR
N
ºM

U
N
IC
ÍP
IO
S

EDUCAÇÃO
BÁSICA
50%

EDUCAÇÃO
SUPERIOR

20%

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

10%

MOVIMENTOS
SOCIAIS
20%

1.100 500 200 100 200
Mais de 500.00 300 272 108,8 54,4 108,8 02
Mais de 200.000 250 109 43,6 21,8 43,6 03
Mais de 100.00 150 54,5 21,8 10,9 21,8 11
Mais de 50.000 100 27,5 11 5,5 11 29
Mais de 30.000 80 16 6,4 3,2 6,4 33
Mais de 20.000 60 11 4,4 2,2 4,4 25
Mais de 10.000 40 05 02 01 02 28

Menos de 10.000 20 05 02 01 02 13
TOTAL 1000 500 200 100 200 144
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As categorias do segmento DIVERSIDADE, que compreende LGBT, PESSOA COM
DEFICIÊNCIA, IDOSO, QUILOMBOLA, NEGRO, INDÍGENA, CAMPO, CIGANO/POVOS ITINERANTES,
MULHERES E JUVENTUDE, de acordo com os critérios da CONAE 2018, deverão ser contempladas entre
as vagas destinadas aos Movimentos Sociais, cujo quantitativo poderá ser definido pelo município.

Quanto às categorias TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E EJA serão contemplados na
Educação Básica.

3. Quanto à Coordenação das Conferências Municipais de Educação
O FME, com a colaboração do FEE/PA, são responsáveis pela coordenação das Conferências

Municipais e tendo como referência na sua composição as representações locais dos segmentos e setores
que compõem a educação do município, garantindo, no mínimo, a seguinte representação: um/a
representante de setores que defendem a educação pública; um/a representante dos/as trabalhadores/as
em educação; um/a representante dos/as estudantes; e um/a representante dos/as pais/mães/responsáveis
pelos/as alunos/as.

Nos municípios onde o FME ainda não foi instalado, a Secretaria Municipal de Educação deverá
articular com os segmentos e setores municipais a criação de comissão organizadora da conferência em
âmbito municipal, respeitando a composição mínima citada anteriormente.

4. Quanto à elaboração do Documento de Referência

A elaboração do Documento de Referência deverá ocorrer a partir dos eixos da CONAE 2018 e
CONAPE 2018, com suas adequações ao contexto municipal e do Plano Municipal de Educação.

Os eixos da CONAE E CONAPE 2018, de acordo com o Documento Base Nacional, servem para
desdobrar o tema central da Conferência em suas diferentes etapas. Assim, recomenda-se que a leitura das
metas e estratégias sejam feitas a partir dos eixos que são complementares entre si.

5. Quanto à inscrição de delegados no site do FEE/PA para participação na Etapa Estadual
das Conferências.

A inscrição de delegados eleitos na Conferência Municipal deverá ser feita mediante o
preenchimento do formulário disponibilizado no site do FEE/PA, constando dos seguintes aspectos: nome,
setor, segmento, nº identidade, endereço, e-mail e fone. Faz-se necessário ainda o envio da ata que
comprova a eleição dos delegados, cujo modelo está sendo disponibilizado, anexo, e se encontra também
no site do FEE/PA.

Para dirimir eventuais dúvidas colocamo-nos à disposição de V.Sa. por meio do e-mail do
FEE/PA e contatos da Secretaria Executiva deste Órgão Colegiado.

Contatos Secretaria Executiva:

E-mail: conee2013@gmail.com.

Site: http://www.seduc.pa.gov.br/site/fee.

Fone: (91) 3210-3221 - Horário de 8h00 às 14h00.

Atenciosamente,

Fórum Estadual de Educação do Pará – FEE/PA
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MODELO DE ATA PARA INSCRIÇÃO DE DELEGADOS NAS ETAPAS
ESTADUAIS DA CONAPE E CONAE 2018.

Aos_______________, do mês de _____________________, no período de

____________________________, foi realizada a Conferência Municipal de Educação do

município de _____________________________________, com o objetivo de Mobilizar a

sociedade ______________ Adjetivo gentílico do município (ex.:Belenense) para

intensificar o monitoramento e avaliação do cumprimento do Plano Municipal de

Educação - PME, o corpo da lei, suas metas e estratégias, além de propor políticas e

ações que indiquem responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes,

complementares e colaborativas entre os entes federativos e os sistemas de educação; e

eleger delegados para a Etapa Estadual da Conferência Nacional Popular de Educação –

CONAPE e Etapa Estadual da Conferência Nacional de Educação – CONAE 2018.A

programação da Conferência foi constituída pelo (cita os itens da programação, por

exemplo: credenciamento; aprovação do Regimento; conferência magna; plenária dos

eixos; Plenária Final e Eleição de Delegados). A eleição de delegados atendeu aos

critérios demográficos e da diversidade, tendo sido referendados pela Plenária Final, os

nomes a seguir relacionados:

NOME
SETOR/SEGMENTO

/DIVERSIDADE
Nº IDENT. ENDEREÇO E-MAIL/FONE

Ex.: José da Silva Ed. Básica/EJA ---

Ex.: Maria da Silva Mov. Sociais/LGBT

Ex.: Antonio dos Santos Mov. Sociais/Idoso

Nada mais havendo a tratar a presente ata foi assinada por mim,

________________________, que exerci a função de Secretário/a da Conferência e pelo

Coordenador do Fórum Municipal de Educação e/ou Coordenador da Comissão

Organizadora da Conferência Municipal de Educação, que homologou os nomes dos

delegados eleitos na Etapa Municipal da CONAPE e CONAE 2018.


