FPDEJA/MT Gestão 2013/2015

Cuiabá, 13 de Fevereiro de 2014.

Orientativo I/2014
Encontro de Coordenadores Regionais do FPDEJA/MT

O Fórum Permanente de Debates sobre a Educação de Jovens e Adultos de Mato
Grosso realizará nos dias 20 a 22 de Fevereiro
Fevereiro seu VI Encontro de Coordenadores
Regionais do FPDEJA/MT, neste encontro participarão a Coordenação Estadual, os
Coordenadores Regionais e os Assessores Tecnológicos.
Tecnológicos
Realizaremos uma oficina para
para os assessores tecnológicos, faremos reuniões de
trabalho com os coordenadores para orientações quanto à organização dos Fóruns
Regionais e apresentaremos as articulações em andamento para o EREJA. Nesse sentido
segue algumas orientações:
•

Passagens. A Secretaria de Estado de Educação SEDUC/MT, financiou as
passagens dos participantes de sua rede. Anexo a relação dos nomes e respectivas
empresas nas quais deverão retirar os bilhetes.
Participantes de outras redes foram financiados por elas.
Os horários dee saída do ônibus de Cuiabá para Primavera, pela empresa
Xavante são:
7:00, 13:00, 19:30 e 20:30 não esqueçam que o nosso evento inicia
aas 17:00 do dia 20, é importante se organizarem quanto ao horário
de saída de seus municípios.

•

Hospedagem: Será no CEJA Getúlio Vargas, não há necessidade de levar
colchões, apenas roupas de cama.
Para aqueles que não podem ficar no alojamento, segue números de hotéis
como sugestão. É importante lembrar que neste caso o Fórum não se
responsabiliza pelo financiamento
financiamento de diárias, a relação de hoteis é apenas
sugestão.

Águas Claras Park Hotel 66 3498 7985
Hotel Center Bianchi

66 3498 1862

Hotel Primavera

66 3498 1333

Hotel Tropical

66 3498 1595

Tezla Hotel

66 3498 7070

•

Alimentação: Será no CEJA Getúlio Vargas.

•

Taxa de inscrição: Mantém se o valor de R$ 30,00 para todos os participantes.

•

Vamos fazer uma grande festa no dia 20 a noite, pois temos cinco aniversariantes.
Marinalva 16, Osvaldo 21, Carmem 22, Maria Auxiliadora
Auxiliadora 22 e Célia 25. Levem
seus violões, balões e tudo para deixarmos nossa comemoração mais animada.

Pelo momento são essas as orientações

Keila Alves de Souza
Secretária Estadual do FPDEJA/MT

