3º ENCONTRO NACIONAL DOS MOVA’s
Goiânia/GO– 2003

Tema: O MOVA COMO POLÍTICA PÚBLICA
Data: 10 a 12/08/2003
Número de participantes: 1050 pessoas (refeitório p/ 500 e alojamento 250 pessoas e 10 salas
para grupos de trabalho)
Coordenação nacional: Goiânia, MOVA-Regional ABC, Acre, Alagoas, Ação Educativa, IPF,
Rep. RS
Coordenação local: Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), Universidade Federal de
Goiás (UFG), Universidade Católica de Goiás (UCG).
Participantes do encontro: coordenadores, gestores, educadores e educandos
Programação:
1º DIA – 10/08/2003
1º período – Noturno
19h
Abertura:
20h às 22h
Palestra: “O MOVA como políticas pública – reconstituição histórica do conceito de alfabetização
no Brasil” (com questões para debate nos GT’s)
Palestrante: Liana/Brandão/Maria Clara
2º DIA – 11/08/2003
2º período – Matutino
8h às 10h e 15min
GT’s sobre os temas: 1) o papel do Estado,
2) o papel da sociedade civil,
3) os sujeitos partícipes do MOVA (educadores, educandos).
10h e 15min às 10h e 30min
Lanche
10h e 30 min às 12h
GT’s sobre os temas: 1) o papel do Estado,
2) o papel da sociedade civil,

3) os sujeitos partícipes do MOVA (educadores, educandos).
3º período- Vespertino
– 14h às 17h e 30 min
GT’s com a participação dos gestores, coordenadores e representantes de educadores e
educandos
Questões norteadoras:
Os MOVAs têm fortalecido a defesa da educação popular? Estaria, hoje, o MOVA com
características institucionais garantindo suas concepções?
A amplitude dos MOVA’s tem assegurado a participação e o controle social da/pela sociedade?
Os MOVAs têm garantido a formação político-pedagógica dos educadores populares?
Como ter uma política de EJA que tem o cidadão como centro/valorização do ser humano?
Como tem ocorrido a integração MOVA/EJA nos sistemas de ensino?
Atividade paralela para os educadores:
Troca de experiências/ comunicações por temáticas

- 17h e 45 min às 20h
Reunião com os gestores e coordenadores
3º DIA – 12/08/2003
4º período – Matutino
8h às 10h e 15min
Reunião com gestores e coordenadores
10h às 10h e 30min
Lanche
10h e 30 min às 12h
Reunião com gestores e coordenadores
Atividade paralela para os educadores:
Troca de experiências/ comunicações por temáticas
5º período – Vespertino
–

14h às 18h
Plenária final
Encerramento
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Garantir:
Participação de gestores, coordenadores, educadores populares e educandos;
Estabelecimento de critérios para a organização e funcionamento dos MOVA’s;
Respeito a diversidade das experiências locais;
A organização dos Fóruns seja respeitada e ouvida nas políticas públicas a serem
implementadas;
Coordenação nacional que garanta, a partir de critérios, o respeito a diversidade e
funcionamento das experiências locais;
Definir um conceito de alfabetização norteador do trabalho dos MOVA’s;
Trocas de experiências (tempo maior – 2 períodos) e que possam abordar: questão da juventude,
sexualidade, violência (Sugestão do 2º MOVA)
Critérios para as inscrições das comunicações/trocas de experiências:
-

observar horários/pessoas que irão apresentar e as que farão parte das discussões no grupo de
gestores e coordenadores (para não haver choque/esvaziamento);

-

maio – período das inscrições dos trabalhos para que haja tempo para a seleção e organização
das comunicações;

-

prever temas das comunicações/trocas de experiências: juventude, sexualidade, violência;

-

sessão pôster por entidade

-

Sessão de comunicação: só no evento (Sugestão do 2º MOVA)
Financiamento:

-

Taxa de inscrição?: incluir almoços(?); lanches(?)

-

Alojamento para 250 pessoas (alojamento + café da manhã = R$ 15,00)

3

