
 
 
 
 
 
 

ETAPA ESTADUAL - ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 
Informativo do Fórum Estadual de Educação de São Paulo sobre a organização da Etapa 

Estadual da CONAE 2014 - SP 
 
O Fórum Estadual de Educação de São Paulo, organizador da CONAE 2014 no Estado, informa 
que a Etapa Estadual será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, no Município de 
Serra Negra, assim estruturada:  

 
 LOCAL: Município de Serra Negra 
 DATAS: 27, 28 e 29 de setembro de 2013 
 HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO  

 dia 27/09 das 10h às 18h 

 dia 28/09 das 07h às 10h 
 LOCAL DE CREDENCIAMENTO: Centro de Convenções do Município de Serra Negra 
 CERIMÔNIA DE ABERTURA:  dia 27/09 às 16h 
 CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO:  dia 29/09 após às 15h 
 DELEGADOS: são delegados para a etapa estadual os representantes eleitos nas CONAEs 

intermunicipais e municipal de São Paulo, bem como os indicados pelos setores, 
conforme Regimento Interno da CONAE/SP (anexo). 

 OBSERVADORES: a participação de observadores está disciplinada no artigo 33 do 
Regimento Interno da CONAE/SP (anexo), sem direito a transporte, alimentação e 
hospedagem. 

 TRANSPORTE:  

 o transporte de ida do município de origem para o Município Serra Negra e de 
volta ao município de origem deverá ser providenciado pelas secretarias 
municipais de educação ou pela entidade/movimento representado pelo 
delegado. 

 o traslado dos hotéis ao centro de convenções em Serra Negra e vice versa será 
providenciado pela CONAE 2014. 

 ALIMENTAÇÃO: o café da manhã, lanches, almoço e jantar nos hotéis, durante o evento, 
serão custeados pela CONAE 2014, com exceção do almoço do dia 27/09.  

 HOSPEDAGEM: os hotéis serão indicados no ato do credenciamento e os custos com 
hospedagem serão pagos pela CONAE 2014. 

 INFORMAÇÕES: Informações complementares poderão ser encontradas na página do 
Fórum Estadual de Educação:  

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/area-reservada/terceiros/forum-estadual-educacao 
 
O Fórum Estadual destaca a importância da sua participação em toda a programação, 
bem como a satisfação em recebê-los neste evento tão significativo para a educação 
brasileira. 
 

Saudações, 
 

Fórum Estadual de Educação de São Paulo 


