
 
FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PE 

 
 

Caruaru, 09 de outubro de 2013.  
Ofício Nº 29 / 2013  
 
 
Assunto: Reunião ordinária 

 
Aos representantes do Fórum EJA-PE 
 
 

Mensalmente os membros do Fórum Estadual de EJA/PE têm se reunido para estudo e 
reunião ordinária. Esse tem sido um processo permanente de construção na Educação de 
Jovens, Adultos e Idosos para que possamos juntos obter uma melhor qualidade social. Todos, 
nós, temos unidos esforços para realização de ações positivas para essa modalidade de 
ensino, porém no mês de setembro, em razão dos diversos compromissos assumidos não 
conseguimos realizar a nossa reunião. Sendo assim, teremos o oitavo encontro, neste mês, em 
reunião ordinária, para tratarmos de vários assuntos que norteiam a trajetória do nosso Fórum, 
com a programação a seguir: 
 

Data: 25/10/13- Reunião das 8h30 às 13 horas  

Local: AUDITÓRIO da Prefeitura de Carpina (este prédio fica ao lado da PREFEITURA) 

Endereço: Praça São José, 95– PE 

 
Na ocasião, teremos como pauta: 

 
1- Avaliação do XIII Encontro Estadual 
2- Avaliação e repasse do ENEJA, pelos delegados que foram 
3- Participação de PE no GT sobre o Campo no ENEJA 
4- Participação do Fórum no VIII Colóquio Internacional Paulo Freire 
5- Reunião do CNAEJA e dos representantes dos Fóruns (Eleição do representante 

nacional) 
6- Conferência Estadual de Educação – preparação para a CONAE 2014 
7- III EREJA será em PE, em 2014 
8- Realização dos CRIAEJAS em PE 
9- III encontro da Agenda Territorial – delegação do Fórum 
 
 A presença de todos os representantes do Fórum EJA-PE é de fundamental 

importância para que tenhamos sucesso na nossa caminhada por políticas públicas e uma 
qualidade social na Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Desta forma cabe-nos refletir o que 
estamos fazendo para que haja mudanças significativas. 

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.  
 
Atenciosamente, 
 

 

Erivalda Torres 

  Laécio Santos 

Joseane Duarte 

Márcia Barbosa 

            

Coordenação do Fórum EJA/PE 

 


