
 

Boletim nº12, 18/09/2011 

XII ENEJA 

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Desejamos socializar as últimas informações e acontecimentos: 

I. Informações gerais 

Algumas orientações 

Como o Hotel Stella Maris fica próximo à praia recomenda-se que tragam 

agasalhos, pois nos últimos dias tem feito frio, particularmente à noite, devido à 

ventania. 

Alimentação  

1. O controle no momento da alimentação será feito por meio de pulseiras que 

serão entregues no ato do credenciamento. 

2.  Reafirmamos que o horário do jantar do dia 20/07/2011 iniciará a partir das 

17h00min, para cumprirmos a programação prevista para as 18h00min no Auditório 

Salvador.  

 Deslocamento da rodoviária ao hotel 

Solicitamos que nos enviem todas as informações de horário de chegada a 

Salvador para a organização do translado da rodoviária ao hotel. De qualquer modo 

teremos ônibus saindo do Aeroporto para o Hotel de meia em meia hora a partir das 

11 h da manhã do dia 20. Esperamos cumprir essa programação, na medida em que 

o Aeroporto fica muito próximo do hotel. 

Telefones para manter contato na resolução de problemas relativos ao translado/ 

hospedagem e outras questões 



Andréia – (71) 92220087 (translado) 

Verônica - (71) 88535053/96257338 (hospedagem e listagem dos quartos) 

Denise - (71) 96257338 (hospedagem e listagem dos quartos) 

Fátima - (71) 99874729 

Sandra - (71) 92191548 

Relatoria 

Silvia - (71) 88396048 

Ivete - (71) 88933497 

Daniela – (71) 99927173 

Equipe formada de alunos e ex-alunos da UNEB/ UFBA e representantes dos Fóruns 

Ocorrerá uma reunião com da Coordenação da relatoria com a equipe de 

relatores no Hotel Stella Maris às 14:30 h do dia 20/09.  

Distribuição dos quartos 

Será disponibilizada a relação da distribuição dos quartos para as delegações 

no ato do credenciamento no Gran Hotel Stella Maris, a partir de 12:00 h do dia 20/09. 

 Acomodações:  

1. Quarto – Duas camas de casal e uma extra 

2. Quarto - uma cama de casal e duas camas extras  

3. Quarto – duas camas de casal e uma extra 

Previsão de tempo durante o período do ENEJA  

Segundo a fonte Climatempo: 

19/09 Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a 

qualquer hora 

20/09 Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. 



21/09 Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite 

22/09 - Sol com algumas nuvens. Não chove. 

23 /09 Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 

 

Final de semana para aqueles que ficarão em Salvador 
 

24/09 - Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite 

25/09- Sol com algumas nuvens. Não chove. 

 

Para quem fica em Salvador depois do XII ENEJA – aonde ir? 

Procurar Comissão Organizadora - Welber 

Há uma Programação Cultural com as indicações do que estará acontecendo 

em Salvador depois do XII ENEJA. Disponibilizaremos durante o ENEJA os nomes de 

hotéis para aqueles que ficarão no final de Semana em Salvador - Pós ENEJA 

II. Reunião com os representantes dos Fóruns 

O coletivo do Fórum EJA Bahia sugere uma reunião com os representantes de 

Fóruns dia 20 pela manhã - 09h00min.  

 

Abraços e estamos aguardando todos (as) no XII ENEJA 

 

Fátima Urpia  

Sandra Siqueira 

Coordenadores do Fórum EJA Bahia 


