REUNIÃO DA FRENTE NACIONAL ESCOLA SEM MORDAÇA

Entidades Presentes: ANDES-SN, SINASEFE, Fasubra, ABEPSS, SINDSCOPE,
Movimento

Educação

Democrática,

ADUFS-Bahia,

ABEM, CFESS,

Campanha

Nacional pelo Direito à Educação, Assessoria Jurídica Nacional do ANDES-SN.
Data: 1º de novembro de 2018
Local: Sede do ANDES-SN

Encaminhamentos aprovados na reunião:

1. Realizar próxima reunião: 14 de novembro de 2018, às 8h30, na sede do ANDES-SN
em Brasília (Endereço: SCS, Quadra 2, Edifício Cedro II, 5 º andar, Bloco "C" - Cep:
70302-914). Pauta: (a) Informes gerais; (b) Informes do coletivo jurídico; (c) Informe
da Comunicação; (d) Relançamento da frente (nome, caráter, manifesto e calendário de
atividades); (e) Outros encaminhamentos;
2. Integrar a atividade unificada das entidades da educação federal programada para o
início de dezembro de 2018. O ANDES-SN socializará as deliberações dessa atividade
unificada;
3. Indicar às entidades que compõem a Frente que acompanhem o julgamento da Ação
de Inconstitucionalidade da Lei Escola Sem Partido de Alagoas, no STF, no dia 28 de
novembro;
4. Indicar às entidades realização durante o mês de novembro de debates sobre o projeto
Escola sem Partido;
5. Realizar reunião do Coletivo Jurídico (ANDES-SN, SINASEFE, Fasubra e
SINDSCOPE -RJ) próxima semana. Está responsável por preparar orientação jurídica
sobre as ações que vêm ocorrendo nacionalmente contra a liberdade do(a)s
trabalhadore(a)s em educação;
6. Estabelecer diálogo com novas entidades: Entidades científicas (Fernando Penna);
7. Fazer parte da Ação Educação Democrática. Durante o primeiro semestre de 2019
será incentivada a realização de cursos (estilo dos cursos sobre o golpe de 2016) nas
universidades, institutos federais, CEFET, com o objetivo de debater a escola
democrática em oposição à "escola sem partido";
8. Pulverizar essas ações nos locais de trabalho e nos estados;

9. Solicitar resposta à Fasubra sobre a contratação de bolsista da pesquisa sobre
levantamento dos PL Escola sem Partido tramitando nas Assembleias Legislativas e
Câmaras Municipais. Entidades responsáveis pela contratação de bolsistas para essa
pesquisa: ANDES-SN, SINASEFE e Fasubra. As duas primeiras já contrataram;
10. Estabelecer Rede de Solidariedade;
11. Incentivar a criação de uma rede parlamentar em defesa da educação pública
(Entidade da Educação Federal);
12. Incluir na Conedep, através dos encontros preparatórios do pré-ENE, a discussão
dos projetos Escola sem Partido;
13. Reformular o site da Frente Nacional Escola sem Mordaça.

Registrado por Claudio Mendonça e Raquel Dias Araújo do ANDES-SN

