Síntese Avaliações

Organização do ENEJA
• Local apropriado (Centro de Convenções e Feiras da Amazônia HANGAR) com estrutura confortável, evitando a dispersão das delegações e
segmentos, possibilitando uma maior concentração durante o encontro;
• Delegação goiana ficou bem hospedada em excelente hotel
(diferentemente dos encontros anteriores);
• Cuidado da comissão de organização em atender bem todas as
delegações;
• Dificuldade no cumprimento da programação, visto que alguns
companheiros permaneciam inquietos para o início das atividades;
• Programação extensa, com pauta bastante apertada;
• Organização proporcionou momentos de integração através de atividades
lúdicas e culturais;

Organicidade da
Delegação Goiana
• Participação da delegação se deu de forma efetiva e coesa, contribuindo
consideravelmente nas discussões realizadas em âmbito nacional, regional
e por segmentos;
• Delegação participativa e efetiva durante as diversas discussões
promovidas no encontro;
• Necessidade de uma maior preparação da delegação para os diversos
posicionamentos nos espaços do encontro, embora tenham sido
disponibilizados materiais e realizadas reuniões preparatórias.

Outras Considerações/Problematizações
• Observado em algumas delegações disputas para participação no ENEJA.
Nessa perspectiva, discute-se se o sujeito que disputa, está consciente de
seu papel no referido encontro;
•Nas discussões por segmentos, regiões e mesas redondas deve-se
enfrentar os dados que estão sendo apresentados. Vale ressaltar a EJA no
Campo, visto que os dados praticamente não existem. Dessa forma, não se
pode apropriar conhecimentos dissociados da realidade;
• Apontou-se no encontro a perspectiva dos Conselhos de Educação serem
reconhecidos como segmento próprio, garantindo, assim, a participação
efetiva do referido segmento nos fóruns de EJA;
• Aspecto relevante: Deliberação de realizar os próximos ENEJAS
bianualmente, e nesse meio tempo realizar o EREJA (Encontros Regionais),
Sendo que o da região Centro-Oeste será realizado de 11 a 13 de junho de
2010 em Campo Grande-MS.

Segmentos que contribuíram nessa síntese:

UFG, SESI e Conselho Municipal de
Educação (Fórum Metropolitano);

“ O real não está
na saída e nem na chegada,
ele se dispõe pra gente
é no meio da travessia”

Guimarães Rosa

