07 a 09 de Agosto de 2014 _ Cuiabá/MT.
III Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos do Centro Oeste
BOLETIM I/2013

O Fórum EJA de Mato Grosso em novembro de 2012, assumiu diante da plenária do II
EREJA/CO em Goiânia /GO o compromisso de trazer para nosso Estado a 3ª edição do Encontro
Regional de Educação de Jovens e Adultos do Centro Oeste, que tem por objetivo garantir a construção
de espaços coletivos de reflexão e debates sobre as políticas públicas de EJA para o Centro Oeste, bem
como mobilizar os diferentes segmentos que atuam com a modalidade nos Estados e no Distrito Federal,
fortalecendo essas políticas através dos contextos e das práticas municipais, estaduais, distrital e nacional.
Nesse sentido iniciamos nossos trabalhos para realização do III EREJA/CO em Maio de 2013 no
nosso VI Encontro de Coordenadores que aconteceu no município de Confresa a 1.800 km da capital
Cuiabá. Na ocasião dividimos tarefas entre nossos 18 Fóruns Regionais.

Que ficou assim: Fórum

Metropolitano, Regional de Barra do Garças e de Diamantino: Camisetas, Regional de Primavera do
Leste: Kit do encontro (caneta, bloco e pasta), Regional de Confresa: Bolsas, Polo de Juína: Caneca ou
garrafa, Regional de Pontes e Lacerda: Certificados (impressão), Regional de Rondonópolis: Folder,
Regional de Matupá: Crachás. A hospedagem, alimentação e local do evento estamos negociando com
instituições parceiras (SEDUC, IFMT, SME/Cuiabá, SINTEP).
Durante o XIII ENEJA em Natal/RN, nos reunimos Fórum Mato Grosso: João Dias, Itamar
Bressan (SEDUC), Daisy Antonello (IFMT) Keila Alves, Osvaldo Pereira e Ivana Bognar, com demais
representantes do Centro Oeste, Mato Grosso do Sul: Marlene Batista Alves, Goiás: Cláudia Borges e
Distrito Federal: Marcos e Delzair, para acordar certos pontos em relação ao III EREJA/CO.
Concordamos que serão disponibilizadas 40 vagas para cada Estado e para o Distrito Federal, com o
acréscimo de 40 vagas excedentes para o Estado anfitrião, dada nossa extensão e número de Regionais.
Concordamos ainda em trabalhar com a data 07 a 09 de agosto de 2014, com as articulações em
andamento facilita termos uma data fechada.

Outro ponto a organizarmos com certa urgência é a temática e consequentemente a programação
do evento, para tal definimos data 15 de outubro de 2013 para iniciarmos um diálogo virtual e
construirmos a programação. Esta data já expirou, devido as nossas demandas que todos nós temos que
vão além de nossa atuação nos fórum de EJA. Porém, em tempo, segue a proposta de programação
apresentada para diálogo pelo Fórum de Mato Grosso.
Até o momento são essas as informações e continuaremos na caminhada rumo à construção
coletiva do III EREJA//CO 2014, pois de acordo com o diálogo em torno da programação novas
demandas surgirão e seguiremos dividindo trabalhos.
Abraços cheios do calor cuiabano à todos!!!
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