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Matrículas para educação de jovens e adultos
estão abertas
As inscrições podem ser feitas no portal da prefeitura de Goiânia

FACEBOOK

Renan Castro 

As matrículas para o projeto Educação de Adolescentes, Jovens e

Adultos (Eaja) na rede pública, em Goiânia, já estão com inscrições

abertas. De acordo com Secretaria Municipal de Educação e

Esporte (SME) existem 5.183 vagas disponíveis em 61 escolas da

capital. Quem quiser se inscrever pode acessar o  portal da

prefeitura na internet.

Segundo estimativa da Secretaria, cerca de 30 mil moradores de

Goiânia não são alfabetizados. Em 2016, conforme o órgão, 7.517

alunos �zeram o curso. A di�culdade, na maioria das vezes, para

quem entrou na fase adulta sem se alfabetizar, é que é difícil

conciliar emprego e estudo. Principalmente por que muitos

trabalham em serviços que requer grande esforço físico. Contudo, a

SME destaca que as aulas são adaptadas para pessoas que

trabalham ou que já são idosas. Antes das aulas é oferecido um jantar e o Eaja é gratuito.

Com duração de cinco anos, o programa é dividido em duas fases. O primeiro módulo engloba desde a alfabetização até o

quinto ano. A segunda parte compreende do sexto ano até o nono.

Sem procura

Patrícia Glória de Carvalho Brito, uma das professoras do programa, convida goianienses que tenham mais de 15 anos para

participar do Eaja. “Quem quiser vir aprender a ler, concluir o ensino fundamental, estamos aqui. É uma porta que se abre

para trabalho, para realização pessoal”, explica.

O número de matriculados no programa em Goiânia ainda é muito pouco e os estudantes do Eaja temem que turmas fechem

por falta de alunos. O pedreiro Jovair Ramos é um deles. Ele conta que sua sala tem poucos alunos. 

O coordenador pedagógico da Coordenadoria Regional de Educação do Município, Marcos Antunes Moraes, a�rma que a SME

não pretende fechar nenhuma turma do Eaja mesmo com o grande número de vagas em aberto.

“A política da Secretaria não é de fechar turmas. Temos outra grande di�culdade, que não é só trazer o aluno para a escola, é

fazer com que ele permaneça e permaneça aprendendo”, destaca.

Foto: (Reprodução)

Tópicos:

EMAIL: 
SENHA: 
Autenticar  Cadastrese

×  Faça o login

Ou entre com sua rede social:
 

 Facebook

 
×  Registrese

McDonald’s insere Batatas
Rústicas em seu cardápio
Novidade �cará por tempo limitado no

cardápio do McDonald’s

Número de doutores cresce quase
500% em 18 anos no Brasil

ONG lança aplicativo que ajuda
crianças a memorizar telefone
dos pais

Iris Rezende a�rma que não
voltará atrás em sua decisão

cidades

Leia também

encontre no ohoje.com Buscar

http://ohoje.com/
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/politica
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/cidades
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/esporte
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/economia
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/cultura
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/cultura
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/mundo
http://ohoje.com/noticia/ler/editoria/mulheres
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www4.goiania.go.gov.br/portal/home.shtml
javascript:void(0)
http://ohoje.com/noticia/cidades/n/120929/t/mcdonalds-insere-batatas-rusticas-em-seu-cardapio
http://ohoje.com/noticia/cidades/n/120926/t/numero-de-doutores-cresce-quase-500-em-18-anos-no-brasil
http://ohoje.com/noticia/cidades/n/120924/t/ong-lanca-aplicativo-que-ajuda-criancas-a-memorizar-telefone-dos-pais
http://ohoje.com/noticia/cidades/n/120923/t/iris-rezende-afirma-que-nao-voltara-atras-em-sua-decisao
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_b6yiducWNXkDoSYxATd2pyIBOGKnasHmuGFwtYEt4P1_QgQASD25MMqYM2I4YD0AqAB_fWN7QPIAQKpAnXs1V5NcZU-qAMByAPJBKoEzwFP0KTC_C2evhPLUoD1w5zbTbLnppAW082Nou2zRQCiaNCdYt0WTc8dbSuzSrxe2vj6f2PKC-A-hmEViRzJggVXMnyyvSEfBEYu1GgsonAjti-kQwQDcbJFpCvRPkBiYmbKl9qKATzBdbjgy78B-xqSNvagO0PVX7gPy9SXcpG9wOt65SkfkHeL2-GgzzTv5xDOXXqkGf4Uqw-qi8lOZEqqCDr6tIUW-zz5E9hB3y-4k4xRo48ghJhAjwaO0-EI8ErKcUnUpnViL0f3TjLPBAqIBgGgBgKAB-uJ8hKoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMD&num=1&cid=CAASEuRo1lKrn0lufjoV7Gq5qryf1Q&sig=AOD64_2AqI92ebQhO0bj65d9NZIjUtJDWQ&client=ca-pub-1284535983983228&adurl=http://suzukimotos.com.br/ofertas/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZ8wSiducWMyYGI-KxgSg4q-oAfKojJdIj42Ro5kFrQIQASD25MMqYM2I4YD0AsgBAqkCdezVXk1xlT6oAwHIA8kEqgTYAU_Q37WrgYauQe_MAkkdfrC0SUa8EHZXTTyOGWnjZ0yVXdtpIHFoXVR-MEyiMgfaFQUcBEo2ahHu27sRF23rqzM5hF-JrEAXcz8zQjzNvqbuIHN91FW4t5rx5rEWjyU7MYNx2Q0cqTfuEWahOEq8fDz7TDJGZ3S4HG4oqh6LhSDGq9unVYqnCgCIElxNDs45i3tttePTONRg19ukmK0yFzztgL_R49yXFkY-aCy89nMBhFgmdWv9mFVHS_DHWdi_G4rfYiEjqvnm1jitGx6JxFFYYeQ5b7BTDqAGAoAHy5ikN6gHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwM&num=1&sig=AOD64_2Pvzma4guuKSTrknTSdr_wSvXE1g&client=ca-pub-1284535983983228&adurl=http://www.sages.com.br/pesquisa/%3Fp%3DGillette%2BVenus%2BBreeze

