
Secretaria de Educação promove debate com profissionais da EJA 

 

Para discutir os novos parâmetros da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) em Senador Canedo, a Secretaria Municipal de 
Educação realizou, na noite de sexta-feira (09/04/10), um debate 
com a participação de todos os trabalhadores da área no 
município. A reunião aconteceu no auditório da Biblioteca 
Municipal e reuniu cerca de 80 pessoas, entre autoridades, 
professores, gestores e demais profissionais. 

O encontro teve como foco central a participação dos educadores 
no levantamento de ações que contribuem para aumentar a 

qualidade da EJA. Foram discutidos os desafios e as perspectivas para essa modalidade educacional, além de 
propostos mecanismos para a implantação do sistema atual. 

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Alerandre Gonçalves, o objetivo maior é discutir novos 
caminhos para a educação de jovens e adultos no município, ampliando a participação das pessoas envolvidas 
nesse processo. "Nós temos uma boa parcela da comunidade, entre jovens e adultos, que não tiveram acesso à 
escola no momento oportuno. Então, precisamos nos organizar para receber esses alunos. Além de atrair novos 
estudantes, queremos também garantir a permanência daqueles que já estão na sala de aula".          

Atualmente, a EJA de Senador Canedo atende cerca de 1.250 estudantes com idade a partir de 15 anos. O 
município conta com uma equipe de 85 profissionais modulados nas unidades escolares, entre regentes, 
coordenadores pedagógicos, coordenadores de turno, auxiliares de coordenação, professores de recurso, 
bibliotecários, dinamizador de laboratório de informática, agentes educativos do Projeto Família na Escola, 
professores de apoio e intérpretes de libras. 

São cinco instituições que oferecem essa modalidade educacional: Escola Municipal Aracy Amaral, Elias Rocha 
Ribeiro, Senador Canedo, Vovó Dulce e a Escola Municipal Luzia Maria de Siqueira. As aulas são ministradas 
sempre no período noturno, já que grande parte dos estudantes trabalham durante o dia. 

O município também oferece auxílio àqueles estudantes que são pais, por meio do projeto Família na Escola, que 
consiste na disponibilização de um profissional exclusivo para tomar conta dos filhos enquanto os pais estão na 
sala de aula.  

 


