
GRUPO DE TRABALHO PRÓ-ALFABETIZAÇÃO DO DF  

FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO DISTRITO FEDERAL 

www.forumeja.org.br/df    forumejadf@gmail.com 

Informes aos Delegados/DF do I EREJA – Campo Grande/MS 
 

Leia com atenção! Imprima e leve com você. 
 

SOBRE TRANSPORTE 
- será terrestre com ônibus fretado pelo SINPRO 
- saída de Brasília dia 18/06 – sábado, às 17h30min 
- local de saída do ônibus – Estacionamento do Teatro Nacional, o que fica de frente para a 
Esplanada, na parte de baixo 
- a empresa de ônibus é: New Word 
- no embarque procurar por: Sandra ou Leila ou Meire 
 
SOBRE EMBARQUE 
- não é autorizado embarque sem documento. PORTANTO, levar documento de identificação 
com foto. Sem isso, não poderá viajar! 
 
SOBRE VIAGEM 
- previsão de percurso: 1200km (+/-) 
- previsão de tempo de viagem: (+/-) 18 horas  
- chegada prevista em Campo Grande: entre 12h e 12h30m 
- poderá levar lanchinho (bolo, biscoito, suco, frutas). Vamos fazer um piquenique no ônibus. É 
uma maneira de economizar e se alimentar de maneira mais saudável.   
- VAMOS AINDA APROVEITAR A VIAGEM PARA LER, DISCUTIR, ESTUDAR ALGUNS 
DOCUMENTOS IMPORTANTES: XIX ENCONTRO, PNE, PDE.  
 
SOBRE BAGAGEM PESSOAL 
- Não se esqueça de colocar na mala: roupas de cama (lençol, cobertor, travesseiro), de banho 
e produtos de higiene pessoal; 
- não esquecer remédios de uso contínuo/diário 
- leve somente a bagagem necessária para a ocasião 
- Veja a previsão do tempo www.climatempo.com.br 
 
SOBRE A HOSPEDAGEM 
- será no Centro de Formação da Pastoral, são 4 camas por quarto, mas bastante estruturado 
para receber as delegações contanto inclusive com ar condicionado nos quartos. 
- o local da hospedagem /evento será disponibilizado a partir das 15h do dia 19/06/2011 

 
SOBRE ALIMENTAÇÃO  
- Informamos que a partir das 15:30h do dia 19/06 será servido lanche com frutas às delegações 
antes do traslado ao local da Abertura Oficial;  
- Após o encerramento da Abertura, será servido coktail (coquetel), sem adição de bebidas   
 alcoólica.  
 
SOBRE PROGRAMAÇÃO DO EREJA 
- consultar Portal dos Fóruns de EJA, página do MS (www.forumeja.org.br/ms) 
 
SOBRE DELEGAÇÃO DO DF 
- vamos com uma representação de 40 delegados(as) 
- TODOS temos compromisso com o encontro de trabalho I EREJA CO, portanto horários e 
programações devem ser respeitados 
 

http://www.forumeja.org.br/df
mailto:forumejadf@gmail.com
http://www.climatempo.com.br/
http://www.forumeja.org.br/ms


SOBRE AS TAREFAS NO EREJA 
- o encontro é nosso, estaremos hospedados em um local de formação pastoral. Não é hotel, 
devemos nos atentar para as normas do local; 
- temos de organizar uma apresentação para o momento cultural (poesias, canções, artesanato, 
qualquer manifestação cultural que remeta à nossa identidade de DF)  
- no evento temos tarefas a serem distribuídas entre nós, delegados(as). Dentre elas cito abaixo 
para que se manifestem os interessados em contribuir com o espaço destinado ao DF nas 
coordenações e relatorias:  
 
20/06 – GT por segmento – Temática: Estratégias de Fortalecimento da EJA.  
   
6-    Sindicatos, Movimentos Sociais e Populares  
Coordenação= MT  
Relator= DF  
   
7-    Ong’s e Fundações  
Coordenador= MS – Márcio Valério Verbisck  
Relator= DF  
   
Dia 21/06  - RODAS DE TERERÉ  
   
RODA 3- Idosos e Juventude na EJA  
Coordenador= DF  
Relator= MT  
   
RODA 6- Movimentos Sociais e EJA ( inclusive grupo do Campo)  
Coordenador= MS – Ademar Plácido  
Relator= DF  
   
RODA 9- Portal dos Fóruns – (específico para os Administradores)  
Coordenador= DF -  Meire  
Relator= MT – João Kasue  
   
RODA 10- Plano Nacional de Educação  
Coordenador= Go  
Relator= DF Leila Maria 
   
RODA 11- Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos  
Coordenador= DF  
Relator= MT  
   
SOBRE CONTATOS 
- Leila (DF) 9974 2455 
- Equipe de  Recepção no MS 
  
Coordenação: 
Professor Plácido Rosa 
Tel: 067 - 9202-5660 
       067 - 8105-4202/ 9979-9100 
Email: placidocoordenador@gmail.com 
  
Colaboradores 
Professora Àgda 
Tel: 067 - 8143-0810 

http://br.mc387.mail.yahoo.com/mc/compose?to=placidocoordenador@gmail.com


email: agda@sesi.org.br;  
  
Professora Samira Sandim 
tel: 067 - 9949-3158 
email: samirasandin@bol.com.br  
 

http://br.mc387.mail.yahoo.com/mc/compose?to=agda@sesi.org.br
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