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RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO POLITICAS EDUCACIONAIS NACIONAL - GTPE
04 e 05/ABRIL/2013 – BRASILIA
(Aprovado pela 116ª PLENA em 06 e07/abril/2013)

1) PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
(SNE)
Programação, definição de títulos dos eixos-temáticos e suas pautas. Temas das
mesas redondas.(Clique aqui para ver).
Data limite para envio de artigos referentes aos temas dos grupos de trabalhos
para serem postados no banco de textos/artigos do site do Sinasefe: 19 de maio de
2013;
Artigos de no máximo com três páginas – espaço simples – fonte 12;
Publicar das sínteses dos grupos de trabalho temáticos do VIII SNE, em formato de
revista, com tiragem de 2.000 cópias a serem remetidas às Seções Sindicais;
2) SETORIAL DE EDUCAÇÃO DA CSP-CONLUTAS
O Sinasefe deve assumir o protagonismo no processo de consolidação do setorial de
educação da Central;
A pasta de Políticas Educacionais e Culturais da DN deve apresentar a Secretaria da
Central a proposta de convocação do Setorial de Educação ainda no primeiro semestre
de 2013;
3) ARTICULAÇÃO DOS GTPEs DAS ENTIDADES SINDICAIS DA EDUCAÇÃO
Os GTPE das Seções Sindicais do Sinasefe onde tenham bases da Fasubra e do
Andes devem tomar a iniciativa de promover debates sobre os temários do VIII SNE
com os respectivos GTPE dessas entidades identificando pontos convergentes para
ação conjunta e divergentes para aprofundar as reflexões além de convidar as
entidades sindicais da educação dos municípios e estado;
Chamar uma reunião com os GT-PE nacionais da Fasubra e do Andes para debater as
estratégias de intervenções no processo de votação do PNE;
As Seções Sindicais do Sinasefe devem enviar moções aos sindicatos estaduais dos
professores, de apoio a paralisação nacional convocada pela CNTE nos dias 24, 25 e
26/abril, assim como participar dos atos promovidos nesses dias;
4) COLÉGIOS MILITARES E RECURSOS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICO
Criar uma Comissão Nacional com sete membros e acompanhada pelo coordenador
geral de plantão – dois indicados pelo encontro dos Colégios Militares, dois da pasta
de Política Educacional da DN, um da CND (Fabiano/RJ) e dois tirados entre os
participantes do GT-PE realizado em 5 e 6/abril/2013 (Michele Correa – IFSC e Thiago
Camilo – IFES).
A Comissão terá como tarefas: a) apropriar-se, através de leituras, dos materiais
didáticos utilizados, especialmente nas áreas de história e geografia, nos Colégios
Militares; b) tomar conhecimento dos documentos da Associação Nacional de História
que contestaram o livro didático de história adotado nesses Colégios, assim como as
respostas dadas pelo Ministério de Defesa; c) apontar ações políticas e jurídicas para
debate nas instâncias deliberativas do Sinasefe sobre o tema; d) fazer uma análise
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crítica dos livros didáticos de história e geografia adotados nos Colégios Militares; e)
buscar consultoria especializada quando esta se fizer necessária.
A DN terá como responsabilidade buscar contatos, quando solicitada pela comissão,
com os seguintes órgãos públicos e legislativos: Comissão do livro didático do MEC,
Comissão da Verdade e Comissões de Educação da Câmara e Senado Federal,
Todas as atividades da Comissão serão custeadas pela Direção Nacional;
A DN deve levar aos Fóruns de Educação das Entidades Sindicais a temática dos
livros didáticos dos Colégios Militares e sempre que necessário solicitar agenda com o
Ministério da Defesa para tratar sobre o tema;
Convidar os professores de história sindicalizados a participarem do próximo encontro
dos Colégios Militares, que ocorrerá em Recife/PE. Os custos serão de
responsabilidades das Seções a que pertençam esses professores.
5) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2011 – 2020.
A pasta de Política Educacionais e Culturais da DN deve disponibilizar no site do
Sinasefe o documento do PNE em tramitação no Senado fazendo uma apresentação
do mesmo e artigos críticos ao mesmo que auxiliem o debate nas bases;
Realizar um plantão de pasta convidando representantes dos GT-PE das Seções
Sindicais para realizar uma força-tarefa para sistematizar e organizar em um texto
único as deliberações das instâncias do Sinasefe relativo às políticas educacionais;
6) CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 2014
O plenário do GTPE realizou um debate sobre a participação do Sinasefe como
entidade sindical na CONAE-2014. A posição majoritária aferida ao final do debate é
de que mantivesse a posição deliberada nas instâncias do sindicato de não participar o
processo da Conferência e que esse debate de participar ou não da CONAE
retornasse de forma organizada às Seções Sindicais. Os sindicalizados do Sinasefe
que participarem da CONAE 2014, representando outro segmento, não respondem
pelo Sinasefe dentro da Conferência.

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DA DIREÇÃO NACIONAL
Geovana Garcia Terra
Marcos Neves
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