
MEMORANDO 
Nº 111/2008 – SUBEB       Brasília-DF, 24 de março de 2008. 
 
Senhor Diretor(a), 
 
 
  Por decisão desta Subsecretaria e em atendimento à solicitação do senhor Secretário 
André Luiz Lázaro da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD do 
Ministério de Educação-MEC, constituiu-se uma Comissão Organizadora para realização do 
Encontro Distrital de Educação de Jovens e Adultos-EJA, no próximo dia 29 de março, como etapa 
preparatória do Encontro Regional (abril-Cuiabá) e Encontro Nacional de Educação de Jovens e 
Adultos (maio) preparatórios da participação do Brasil-país sede da VI Conferência Internacional 
de Educação de Adultos-CONFINTEA.    
 
  Este Encontro Distrital se insere na continuidade do esforço de colaboração que foi 
consubstanciado na significativa participação dos responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos, 
desta Subsecretaria, na Oficina Regional de Orientação do Diagnóstico da EJA do Distrito, 
promovida pela SECAD/MEC. 
     
  Como parte integrante da referida Comissão Organizadora, juntamente com o 
GTPA-Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal, temos o imenso prazer em 
solicitar seu empenho para que a participação de cada Escola desta Regional se faça com a eleição 
de um representante de professores e um representante dos estudantes de EJA, de modo a garantir 
uma efetiva contribuição no diagnóstico, desafios e recomendações para uma política pública de 
EJA no Distrito Federal. Seguem anexos o cartaz de divulgação e a Programação. 
 
  Cada Diretor de Escola deverá inscrever somente dois representantes (professor/a 
e estudante) no Portal dos Fóruns de EJA do Brasil www.forumeja.org.br/df/encontroeja. A 
“palavra-chave” a ser digitada para efetivação da inscrição é (informação restrita). 
 
  Quaisquer dúvidas, entrar em contato com a Gerência de Educação de Jovens e 
Adultos. Certos de contarmos com a colaboração de Vossa Senhoria, agradecemos,  
 

Atenciosamente, 

 

 
 

Ana Carmina Pinto Dantas Santana 
Subsecretária de Educação Básica 
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