
 
FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PE 

 
 

Caruaru, 04 de agosto de 2014  
 
Ofício Nº 16 / 2014  
 
 
Assunto: XIV Encontro Estadual da Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco 
 
Aos integrantes do Fórum Estadual de Pernambuco 
 
 

O Fórum de Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco tem uma grande 

preocupação com a efetivação de políticas públicas de estado para a educação, nesta 

modalidade de ensino. E anualmente realiza o Encontro Estadual que tem como objetivo 

nortear as discussões referentes à EJA. Este ano, realizar-se-á, nos dias 13, 14 e 15 de 

agosto, sediado pela primeira vez no município de Salgueiro, no Sertão do Estado, o XIV 

Encontro Estadual da Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco, com o tema: 

EDUCAÇÃO POPULAR E EJA: DESAFIOS, POSSIBILIDADES E PERSPECTIVAS. Este 

Encontro representa mais um esforço do Fórum EJA/PE em mobilizar instituições e pessoas 

para juntos (as) unirem forças, no sentido de serem criadas estratégias, legitimadas neste 

coletivo, que nos impulsionem a construir uma educação onde haja políticas públicas para a 

modalidade impulsionados pelo desejo de uma educação de qualidade social e garantia dos 

direitos dos sujeitos da EJA. 

 

Data: 13 a 15/08/14- XIV Encontro Estadual da Educação de Jovens e Adultos de 
Pernambuco 
              Local: Auditório da Escola Municipal Dom Malam e os Grupos de trabalho na FACHUSC 

(Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central) – SALGUEIRO/PE 

               
É importante salientar que a programação do XIV Encontro Estadual, além do tema 

central, contará com vários eixos temáticos, trabalhados nos grupos de trabalhos, os quais 

abordam as preocupações da sociedade civil em busca de garantias do direito pela educação. 

Onde foram eleitos nos Fóruns Regionais DELEGADOS(AS) que representaram seus 

municípios e suas instituições. 

A presença de todos(as) que foram eleitos(as) é de fundamental importância para que 
possamos dar continuidade aos diálogos iniciados nos Fóruns Municipais e Regionais. 

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

 

 

Erivalda Torres 

  Laécio Santos 

Joseane Duarte 

   

Coordenação do Fórum EJA/PE 


