
XIII FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO  
ESPÍRITO SANTO 

 
Data: 26 de Setembro de 2003 

Local: Universidade Federal Espírito Santo – Vitória/ES 

 

Tema: A suplência em debate: contribuições à política educacional do Estado 

 

O Fórum de EJA do Espírito Santo tem se constituído como um movimento informal que 

reúne diversos segmentos, e caracteriza-se como espaço de socialização, formação, 

discussão de políticas publicas e busca de efetivação dessas políticas. No atual contexto de 

construção de uma política educacional para o Espírito Santo, o Fórum tem um papel 

fundamental de apoio à iniciativa da Subsecretaria de Estado da Educação Básica e 

Profissional, e de problematização das proposições junto aos educadores e demais atores 

que pensam e fazem a EJA no Estado. Neste encontro, atento à luta da educação como 

direito, temos como objetivos: ampliar o debate já promovido e referendar a disposição 

política do órgão central de imprimir novos rumos à Educação de Jovens e Adultos. A 

partir da nova legislação temos como necessidade repensar a idéia de suplência, ainda que, 

o poder público tem a tarefa de fazer cumprir o preceito constitucional do direito de todos à 

educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE APOIO 

 

Os participantes do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos do Espírito Santo 

reunidos no seu XIII encontro em 26 de Setembro, no Centro de Educação da UFES, em 

Vitória, apóiam e reiteram a iniciativa da Secretaria Estadual de Educação de promover 

com a sociedade civil, e os profissionais da educação, a discussão de propostas para a  

construção de uma Política Educacional para o Estado fundada no principio da educação 

como direito. Em especial, reiteram como necessária a determinação de se avaliar, através 

da realização do diagnostico, o atual modelo de oferta da EJA vigente na rede estadual, a 

Suplência, ns seus vários níveis, e se colocam como parceiros nessa realizaçãp. 

 

Vitória, 26 de Setembro de 2003 

 

Encaminhar ao Secretário de Educação, à Subsecretária de Educação Básica e Profissional, 
ao Conselho Estadual de Educação e à Comissão de Educação da Assembléia Legislativa. 


