
 
ATA DE REUNIÃO DE ESTUDO E ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 A reunião do Fórum EJA Estadual aconteceu no dia 09 de março de 2012, na sal 

13 no Centro de Educação da UFPE – Recife e seguiu a pauta apresentada, inicialmente, 

em ofício. Erivalda Torres, coordenadora do Fórum Estadual EJA-PE, agradeceu a 

parceria e presença de todos os envolvidos e apresentou breve retrospectiva sobre a 

reunião ocorrida no mês de fevereiro, na Cidade de Caruaru destacando os pontos 

discutidos na ocasião. 

 Seguindo a sequência a professora Mirtes Ramos apresentou o belo projeto 

Alfabetização Gonzagão. O mesmo foi vivenciado em turma do Ensino Fundamental e 

na turma de EJA com as alterações necessárias para atender a essa demanda. 

 Após apresentação do projeto ocorreu à socialização do atual contexto em que se 

encontram os Fóruns Regionais. Garanhuns colocou-se como mais fortalecido. Palmares 

denota dificuldades. Vitória tem vivenciado as reuniões seguindo a dinâmica do Fórum 

Estadual com encontros e estudos. E o Fórum Regional da referida cidade acontecerá 

em Gravatá. Arcoverde está com o Fórum em andamento. Neste momento estão 

construindo o folder esclarecendo o que é o Fórum. Este acontecerá em 23 de maio, em 

articulação com autarquia e alunos que fazem estágio em EJA. O Fórum Regional do 

Agreste Centro Norte está sendo articulado e acontecerá em Agrestina. Caruaru 

realizará o Fórum Municipal  em conjunto com a rede estadual e privada e está previsto 

para 25 de maio. O Fórum Metropolitano é composto de 14 municípios. Desses 14, 

quatro estão ausentes (Abreu e Lima, Paulista, Cabo e Ipojuca). Há dificuldades na 

comunicação. 

 Na ocasião acontecerão alguns questionamentos e reflexões como: 

 Falta de conhecimento devido sobre fórum; 

 Ausência de participação dos professores da EJA nos Fóruns - é necessário ouvir 

as ideias desses profissionais para fortalecimento dos fóruns e dessa modalidade; 

 Possibilidade de cursos; 



 Desejo de formar comissão para visita visitação dos parceiros da EJA; 

 Tarefa para as regionais - marcar reunião na região; 

 Possibilidade de macroregionalizar os fóruns; 

 Necessidade nos fóruns permanentes de verificar cronogramas, dificuldades e 

melhorias; 

 Percebe-se desconhecimento dos espaços da EJA (discussões, portais...); 

 É preciso articular o campo e o indígena para fortalecer a participação desses 

profissionais nos fóruns; 

Dando prosseguimento Erivalda Torres solicita as sugestões de temas para 

Fórum Estadual EJA – 2012 e no momento Fo foram apresentadas seis temáticas: 

1. Escola: espaço de inovação, construção do conhecimento para uma educação 

com cidadania ativa para jovens, adultos e idosos; 

2. Escola: espaço de inovação e construção do conhecimento para uma 

educação de jovens, adultos e idosos com cidadania ativa; 

3. Mobilização social como construção compartilhada dos desejos e ações da 

educação de EJA: esse é o desafio!; 

4. Alfabetização: do lápis ao mouse desafios, limites, possibilidades e 

perspectivas para EJA. 

5. Educação de jovens e adultos para uma cidadania ativa; 

6. Educação de jovens, adultos e idosos: desafios e desejos numa ação com, 

construtiva, compartilhada e inovadora. 

O tema escolhido com maior número de votos foi: Mobilização social como 

construção compartilhada dos desejos e ações da educação de jovens, adultos e 

idosos: esse é o desafio! 

A data prevista para o Fórum Estadual é 25, 26 e 27 de julho em Belo 

Jardim. 

Data e local para próximo encontro e reunião do Fórum Estadual: 13 de 

abril - Local: São Caetano. Horário: das 8h30 às 13h. 

Para o próximo encontro ficou estabelecido como pauta o estudo do tema 

escolhido, bem como elaborar os temas para os GTs. A reunião é finalizada com 

os agradecimentos feito por Erivalda Torres.  

 

Recife, 09 de março de 2012. 



 

  


