
            Carta convocatória à CONAPE 2021-2022 

 

 “Educação para todos/as se constrói com Democracia 

e participação social: sob o legado de Paulo Freire 

nenhum direito a menos” (FNPE).  

 

O Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina - FEPE-SC, inspirado e 

articulado ao Fórum Nacional Popular de Educação - FNPE, é um espaço de resistência 

e de luta pela democracia, em seu mais amplo sentido, mas, principalmente, pelo 

DIREITO inalienável da população brasileira à EDUCAÇÃO pública, gratuita, laica, 

inclusiva e de qualidade social, com gestão pública, desde a educação infantil até a 

pós-graduação. 

 

Em sua luta pela manutenção e ampliação desse DIREITO, o FEPE SC promove sua 

segunda Conferência Nacional Popular de Educação – CONAPE - SC, em forma de 

um movimento que se iniciará em 2021, a partir de Etapas Preparatórias (conferências 

municipais, regionais, livres), a serem realizadas no primeiro semestre de 2021 e 

culminando com uma Conferência Estadual, em data a ser aprazada no final do 

segundo semestre de 2021.  A etapa nacional está prevista para o primeiro semestre de 

2022. 

 

O FEPE-SC coordena a etapa catarinense da II CONAPE - Conferência Nacional 

Popular de Educação, nesta edição, não por acaso, tendo como tema: “Reconstruir o 

país: a retomada do Estado democrático de DIREITO e a defesa da educação pública, 

com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade social para 

todos/as”.  

 

As etapas preparatórias da CONAPE SC estão sendo organizadas nas Regiões do 

Estado de Santa Catarina e deverão acontecer durante todo o ano de 2021, num 

movimento que também marcará o centenário de Paulo Freire, Patrono da Educação 

Nacional, tema, certamente, dinamizador dos eventos e com forte papel mobilizador 

na organização e no fortalecimento de uma plataforma comum de lutas pela Educação 

Brasileira.  

 

Assim, animados/as por essas circunstâncias, e em face das muitas lutas que nos 

desafiam nesses tempos difíceis, CONVOCAMOS todas as entidades, homens e 

mulheres que defendem a Educação Pública, Gratuita e de Qualidade Socialmente 

Referenciada em nosso estado a somarem-se conosco nesta importante e necessária 

jornada. 

 

Fórum Estadual Popular De Educação - SC 


