
NOTA PÚBLICA 

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 2015/2024 

O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE 2014/2024 foi sancionado, sem vetos, 

pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, no dia 25 de junho de 2014, através da 

Lei N 13.005 de 25/06/2014. A matéria teve um longo processo de tramitação no 

Conselho Nacional de Educação, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 

totalizando assim, um período de 4 anos de tramitação. Teve seu acompanhamento 

pelos movimentos sociais do Espírito Santo, num período de 8 anos de debates e 

sistematizações, com participação: UNCME, FOPEIES, FÓRUM  EJA, UFES, CEDES, 

ANFOPE, FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, UNE, UBES, UESES, SINDIUPES, 

CNTE, CUT, COMITÊ CAPIXABA DA CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO,  

As metas e estratégias estabelecidas no PNE foram resultantes de um esforço coletivo 

na luta por uma educação pública de qualidade, que envolveu, além dos Poderes 

Executivo e Legislativo Federal, todos os principais segmentos educacionais da 

sociedade capixaba, que lutam e reivindicam melhorias na educação brasileira. A Lei 

N 13.005/2014 completará um ano e estabelece que os  estados, o Distrito Federal e 

os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 

adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e 

estratégias previstas no PNE até 25 de junho de 2015.  

Porém, o segundo parágrafo desse mesmo artigo DETERMINA que os processos de 

elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, deverão ser realizados com ampla participação de representantes da 

comunidade educacional e da sociedade civil, o que no ES não temos recebido, como 

entidades e movimentos sociais, o devido respeito e participação no andamento das 

tramitações do Plano Estadual de Educação, sendo excluídos do processo. Quando 

ouvidos, sendo subestimados e “tratorados” pela vontade política de governo, 

principalmente no momento das votações nas comissões ilegítimas organizadas pelo 

FEE. 

Diante do previsto em Lei, os movimentos sociais capixabas integrantes do Fórum 

Estadual de Educação no ES e também fora dele, APÓS ALGUMAS POUCAS 

REUNIÕES, que  arbitrariamente estiveram presentes na comissão do FEE nos 

últimos dias, alertou e indicou ao NÃO encaminhamento do Projeto de Lei a 

Assembleia Legislativa do ES, por não estar contemplado o debate acumulado nos 8 

anos de acompanhamento do PNE respeitando o princípio da participação 

democrática respeitosa. 

Os  movimentos sociais, aqui citados, alertou através das instâncias de participação, 

em que nos foi possível, nas REUNIÕES DE FÓRUNS, REUNIÕES ENTRE 

ENTIDADES, REDES SOCIAIS, MP e notas, sobre a morosidade do Governo 

Estadual do ES, especialmente da Secretaria Estadual de Educação, na condução do 

trâmite do novo Plano Estadual de Educação de forma a atender as prerrogativas 

estabelecidas no PNE, especialmente no que diz respeito a garantir um amplo 

processo de consulta e participação da sociedade civil e da comunidade 

organizacional, o que levou a um movimento intenso e atropelado iniciado no dia 11 de 



maio com uma nova convocação, após 4 meses de não convocação e planejamento 

do FEE. 

Em decorrência dessa morosidade inicial, a tramitação do Plano Estadual de 

Educação Do Espírito Santo passa por um momento e movimento de ações 

atropeladas e não deliberadas pelo FEE, dificultando assim uma construção coletiva e 

participativa de todas as organizações interessadas que fazem parte do Fórum 

Estadual de Educação e demais organizações, que ainda reinvidicam, e ainda NÃO 

apreciou a versão FINAL do Plano que foi protocolado na ASSEMBLÈIA 

LEGISLATIVA, no dia 01 de junho de 2015. 

Diante do exposto, OS MOVIMENTOS SOCIAIS AQUI CITADOS, vem a público: 

1-Reivindicar que o Governo do Estado do ES, através da Secretaria de Educação, 

garanta a participação do Fórum Estadual de Educação na tramitação final do Plano 

Estadual de Educação, inclusive no que diz a respeito a garantir tempo hábil para a 

realização de uma CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO que contemple as 

proposições debatidas e acumuladas pelas entidades e organizações neste período de 

8 anos de acompanhamento e formulação de ações; ENTENDENDO QUE NÃO 

PODEMOS REALIZAR UM MOVIMENTO DE FORMA ATROPELADA. 

2-Reivindicar que o Poder Legislativo Estadual, através da Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, e seus deputados, no processo de tramitação da Lei que vai aprovar o 

novo Plano Estadual de Educação, estabeleça canais de consulta e participação no 

sentido de suprir as lacunas identificadas na proposta apresentada pelo Governo 

Estadual, reconhecendo que NÃO HOUVE CONSENSO NO ENVIO DESTE 

PROJETO DE LEI pelos movimentos sociais. 

3-Cobrar do GOVERNO ESTADUAL, melhores condições para o funcionamento do 

Fórum Estadual de Educação, considerando que o mesmo deve ser contemplado, no 

Plano Estadual de Educação, como uma das principais instâncias para o 

monitoramento das metas e estratégias estabelecidas para o desenvolvimento e 

efetivação do Direito à Educação Pública no Estado do Espírito Santo. LEMBRANDO 

QUE NO PROJETO ATUAL ENCAMINHADO A ALES, ESSA PRERROGATIVA NÃO 

FOI CONSIDERADA, deixando a cargo da SEDU, Conselho Estadual de Educação, 

Comissão de Elaboração e acompanhamento do Plano Estadual de Educação-

COPEES E Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, esse monitoramento e 

avaliações periódicas. 

QUEREMOS PARTICIPAÇÃO POPULAR! 

Vitória (ES), 04 de junho de 2015. 

Assinam: 

FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FOPEIES 

MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRASIL-MIEIB 

COMITÊ CAPIXABA DA CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCAÇÃO-

CNPE 



UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO-UFES 

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES-CUT 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO-

ANFOPE 

CENTRO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE-CEDES 

FÓRUM CAPIXABA  DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

FÓRUM CAPIXABA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO ESPÍRITO 

SANTO-SINDIUPES 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO-CNTE 

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES-UNE 

UNIÃO MUNICIPAL DOS ESTUDANTES 

UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DO ES-UESES 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO ESPIRITO SANTO-ASSOPAES 

 

E DEMAIS ENTIDADES QUE CONSEGUIRMOS APOIO NO BRASIL....SUGESTÃO 

 


