
 

28 e 29 de março de 2008 
Local: CEFETES – Vitória - ES 

 

SÍNTESE DO ENCONTRO 

 
Nos dias 28 e 29 de março de 2008 foi realizado no CEFETES - Vitória o Encontro 

Estadual Preparatório para a VI CONFINTEA, com objetivo de apreciar o Documento Base 

Nacional “Desafios da Educação de Jovens e Adultos no Brasil” e propor modificações. 

Articulado e organizado pelo Fórum EJA/ES em parceria com a Secretaria de Educação do 

Estado do Espírito Santo (SEDU-ES) o encontro contou com a participação de 28 

municípios representados por seus gestores, educadores e alunos da EJA, contabilizando 

um público de 223 participantes. 

A abertura contou com a participação do Secretário Estadual de Educação, Prof. Haroldo 

Corrêa Rocha, Secretário de Estado da Justiça Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Diretor 

Geral do CEFETES, Prof. Jadir Pella, representante da UNDIME Gilda Almeida Bastos, 

representante do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos pela Secretaria Executiva do 

Fórum/EJA/ES, representante de movimentos sociais (MST), Prof. Vanir dos Santos, 

representante do Centro de Educação da UFES, Prof. Mirian do Amaral Jonis Silva, 

representante do Fórum/EJA/ES, Breno L. Castro de Oliveira, representante de alunos da 

EJA, Thalita Rodrigues Moreira. 

O Encontro observou a metodologia proposta pelo Regimento dos Encontros Preparatórios 

para a VI CONFINTEA e as sugestões oriundas da Oficina Regional Preparatória/sudeste. 

Após a abertura foi apresentado o Diagnóstico da EJA no ES pelos representantes locais, 

Prof. Márcia Machado Nascimento (SEDU), Prof. Júlio de Souza Santos (Fórum EJA/ES),  

presentes na Oficina Regional Sudeste. Em seguida foi proporcionado um momento de 

debate sobre os dados apresentados, com sugestões que foram incorporadas no texto do 

Diagnóstico.  

No dia 29 de março os trabalhos da manhã transcorreram das 8 horas e 30 minutos a 12 

horas. Observamos a programação proposta de grupos de trabalho por eixos temáticos 

para a leitura e discussão do Documento Base. Para propiciar condições apropriadas de 

trabalho, os eixos temáticos foram distribuídos por opção dos participantes, inscritos 

previamente, da seguinte forma:  

ENCONTRO ESTADUAL PREPARATÓRIO PARA VI CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 



• Exo temático 1: sujeitos da educação de jovens e adultos (foi dividido em 5 

subgrupos – diversidade dos sujeitos da EJA: a) campo indígenas e quilombolas;  b) 

populações carcerárias; c) públicos específicos: jovens; d) públicos específicos: 

mulheres e idosos; e) públicos específicos: pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

• Eixo temático 2: estratégias didático-pedagógicas para EJA 

• Eixo temático 3: a EJA e a articulação intersetorial. 

• Eixo temático 4: EJA no sistema nacional de educação: gestão, recursos e 

financiamento. 

Cada grupo de trabalho contou com relatores que utilizaram como apoio um formulário 

para sistematização das sugestões consensuais ou majoritárias dos grupos, criado a partir 

das orientações indicadas nos Incisos I a IV do parágrafo único do Art. 31 da Seção IV do 

Regimento (formulário em anexo)  

Durante o intervalo do almoço, utilizando da infra-estrutura do CEFETES (laboratório de 

informática) os relatores desenvolveram um trabalho orquestrado de inserção das 

contribuições dos grupos, no texto original do Documento Base para posterior apreciação 

da Plenária Final. 

No período da tarde, das 14 horas e 30 minutos a 18 horas foi realizado a Plenária para a 

apreciação das contribuições dos trabalhos realizados nos grupos. O Documento foi 

apresentado com as sugestões e lido na integra, propiciando momentos de acordar as 

contribuições consensuais ou majoritárias dos grupos.   A comissão organizadora assumiu 

a responsabilidade de fazer a revisão geral do texto e disponibilizá-la posteriormente 

através do portal, encaminhando também a SECAD e a equipe regional.  Foram eleitos 10 

delegados que representarão o Estado no Encontro Regional previsto a ser realizado no 

dia 25 e 26 de maio na cidade de Belo Horizonte (tabela abaixo) 

Nº Delegado(a) Suplente Segmento que o 
suplente representa 

01 Breno Louzada Castro de Oliveira Marcus Vinicius Cardoso Podestá Educador de EJA 

02 Carla de Souza Campos Rosana Monteiro dos Santos Conselho Estadual 

03 Edna Castro de Oliveira Karla Ribeiro de Assis Cezarino  IES 

04 Elizangela Ribeiro Fraga Andréa de Souza Batista Gestor Municipal 

05 Helen Márcia Barbosa Silva Marijara Martins Gestor Municipal 

06 Júlio de Souza Santos Maria Aparecida Silva de Souza Educador de EJA 

07 Márcia Machado do Nascimento Hulda Nery de Castro Gestor Estadual 

08 Margarida Maria Morello Isabel Cristina de Oliveira Roque IES 

09 Maria Izabel Alves dos Reis Larissy Soares de Oliveira Educador de EJA 

10 Talita Rodrigues Moreira Maria Madalena de Jesus Ferreira Estudante 



 

 


