III Encontro Regional de
Educação de Jovens e Adultos
do Centro Oeste EREJA/CO

BOLETIM II/2014

Caros membros dos Fóruns de EJA da Região Centro Oeste, é com muito carinho e alegria que o
Fórum de EJA de Mato Grosso _ FPDEJA/MT, esta preparando este III EREJA/CO. Sabemos do grande
desafio, mas estamos nos esforçando para que tudo saia como planejado e discutido ao longo desses dois anos.
A nossa Programação foi fechada após discussões no email coletivo do Centro Oeste, uma vídeo
conferência, uma reunião presencial (sem agendamento, porém muito rica) e algumas conversas pelas redes
sociais e telefone. Enfim chegamos a um consenso, sempre considerando importante contar com as sugestões
dos companheiros. A ideia é pensarmos e dialogarmos sobre o “Balanço da EJA Trabalhadores na região
Centro-Oeste: avanços e desafios” com objetivo de refletirmos sobre as políticas de EJA em nossa região,
bem como nossa articulação enquanto movimento em defesa da Educação de Jovens e Adultos.
Na expectativa de iniciar nossas reflexões, consideramos importante conversar com os sujeitos da
EJA, assim, propomos como Diálogo da Abertura: “Análise diagnóstica da EJA Trabalhadores em Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal – o problema que nos une “com o professor Elismar
Bezerra como debatedor. No decorrer do encontro essas questões serão retomadas e discutidas para que
possamos elaborar propostas que atendam nossos anseios e possamos apresentar ao Nacional nossas
prioridades e ações objetivas para nosso fortalecimento enquanto Região.
Para orientá - los melhor segue nossos espaços de hospedagem e para o evento, com respectivos
endereços.

Hospedagem e Café da Manhã:
Os delegados que participarão do III EREJA/CO tanto do interior de Mato Grosso, quanto dos demais estados da
Região e o Distrito Federal, ficarão hospedados em dois hotéis, segue endereço e número de telefones.

 Mato Grosso Palace Hotel
Rua Joaquim Murtinho, 170 - Centro
65 3614-7000



Hotel Mato Grosso
Rua Comandante Costa, 643 – Centro
65 3614 7777




A distribuição dos delgados nos hotéis dar – se - a pela ordem de envio das fichas de inscrições.
Os dois hotéis são próximos um do outro, bem como do local do evento.

Local do evento
O evento acontecerá na Camada de dirigentes Lojistas de Cuiabá _ CDL


Avenida Getúlio Vargas, n° 750

Até o momento são essas as informações.

Coordenação Estadual do Fórum de EJA de Mato Grosso

