
 

ATA DE REUNIÃO DE ESTUDO E ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS DE PERNAMBUCO 

Em 01 de novembro de 2011 reuniram-se no auditório do Centro de Educação na 

Universidade Federal de Pernambuco os componentes do Fórum. Estiveram presentes 

os representes do Fórum o Sr. Cláudio Azevedo – representante da Sec. de Educação de 

Amaragi, Erivalda Torres- representante da Sec. De Educação de Caruaru e Janaína 

Sousa – representante da Sec. de Educação de Belo Jardim. 

A reunião teve início com a apresentação da nova gestão, eleita no XI Fórum 

Estadual realizado em agosto de 2011, em Caruaru. Erivalda fez a sua fala de 

apresentação e agradecimentos e se colocou a disposição para formar um fórum forte e 

atuante, também justificou a ausência de Glaydson o quarto representante que não pode 

se fazer presentes por motivos de trabalho. Em seguida Janaína se apresentou e reafirma 

o seu compromisso assumido e dando sequência Cláudio faz a sua apresentação e inicia 

o encontro com o estudo sobre o que é a agenda territorrial preparando a todos para o I 

Encontro da Agenda Territorial que acontecerá de 8 a 10 de novembro em Gravatá. 

Apresenta um slide com o título Formação dos consultores Programa Brasil Alfabetizado - 

Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Cláudio iniciou a apresentação da Agenda Territorial que teve início em 2008 no 

Rio Grande do Norte. Faz uma apresentação do histórico e os próximos passos. Tudo 

que se fala da EJA está ligado a material didático, infra-estrutura, acompanhamento. A 

Agenda Territorial refere-se à ação conjunta do poder público e da sociedade civil em 

favor do direito a educação. É um instrumento para fortalecer as articulações de 

alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos nos territórios. Também é um 

mecanismo de apoio para estruturação e institucionalização das ações de jovens e 

adultos. 



 Janaína acrescentou que em comparação com o Programa Chapéu de palha  que 

não existe um banco de dados, enquanto que na Agenda será investido e terá como ver 

os resultados das ações. 

 

 Cláudio continua fazendo a apresentação das Diretrizes da Agenda. 

 Erivalda colocou que no âmbito da educação o gestor por conta de inúmeros 

fatores resolve acabar com as turmas e não abraça a causa da Educação de Jovens e 

Adultos. Maria Luiza de Garanhuns disse que as secretarias também preferem fechar as 

turmas ao invés de solucionar os problemas. Gilmara, professora de Caruaru, deu a 

sugestão que dever-se-ia acompanhar as turmas desde o início do ano letivo para evitar 

a evasão. Segundo Rosário do município de Agrestina a evasão diminuiu em 80% com a 

mudança que houve em dividir a grade curricular com dois professores: exatas e 

humanas. 

 Roberta do IFPE de Recife solicitou estratégias a serem tomadas para alcançar 

essas pessoas, qual a função da escola pública? Devem-se alcançar todos e todas 

segundo ela. 

 Professora Márcia Leite, de Caruaru, questionou a Formação de temas diversos 

como gênero, diversidade cultural, etnia, para o corpo docente. 

 Segundo Cláudio será enviado para a Agenda um documento até o dia 03/11/11 

com proposições para encaminhar o planejamento de 2012. 

 Erivalda citou que na reunião com os professores, na sua região, mostrou a 

necessidade do coletivo aguçando o senso crítico do corpo docente, afinal a escola é um 

todo, Cláudio continuando informou que os recursos são enviados desde 2008 e são 

devolvidos por falta de uso, neste encontro do dia 08/11/11 será investido R§ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). As comissões estaduais são uma das mais ricas com 

trinta instituições  

 Com relação aos recursos para a formação, estão disponíveis no MEC, só está 

faltando organização. O MEC financia o seu próprio livro didático de acordo com a 

realidade local, embora segundo Roberta do IFPE é um processo lento. 

 Alecsandra, de Riacho das Almas, relatou sobre a educação tecnicista 

relacionado ao Sistema S, como fica a EJA nesse contexto, indagou. A realidade da EJA  

está embasada nesta problemática do profissionalismo. 



 Este encontro da Agenda tem o objetivo de diagnosticarmos os problemas locais 

e no próximo encontro enquanto sociedade civil trazermos sugestões para modificarmos 

certas realidades do seu município. 

 Este documento será à base de toda discussão coletiva, portanto que possamos 

consultá-lo e nos inteirarmos de todo o conteúdo tendo um fundamento para a 

construção de melhorias para Educação de Jovens e Adultos. 

 Após a discussão sobre o que era a Agenda Territorial Erivalda deu as 

coordenadas para o I Encontro da Agenda Territorial informando os detalhes de horário, 

local e translado. Formam inscritas 63 pessoas para fórum. Para a abertura no dia 

08/11/11, todas as pessoas poderão participar, inclusive as escolas. 

Na ocasião oficializou-se o local onde se realizará o Fórum Estadual em 2012 que será 

sediado em Belo Jardim - PE. Dando continuidade a reunião ordinária passou-se a 

definir temas para estudos nas próximas reuniões e foi sugerido o PROJOVEM  e a 

socialização do ENEJA. 

Mirtes sugeriu que as reuniões fosse à tarde e Maria Luiza de Garanhuns sugeriu 

que fosse em outros locais, uma vez que apenas o pessoal do Agreste e Sertão é quem se 

desloca pra o Recife. A sugestão de Cláudio é deixar para as próximas reuniões devido 

às divergências nas opiniões. Para o próximo encontro entrou-se num consenso que seja 

no horário da manhã.  Foi acordado que será no dia 06/12/2012, na terça-feira pela 

manhã, mas dependendo da agenda do palestrante e disposição do local a data poderia 

ser modificada. 

Mirtes informa que no dia 25/11/11 irá acontecer à feira de conhecimento da 

EJA com o tema “EJA em Evidência” com Trabalhos utilizando Gêneros Textuais e 

Cordel, será no SESC de Camaragibe. Também foi informado que acontecerá o 

Seminário Práticas Pedagógicas e o Tempo Curricular da EJA às 19:00 do dia 03/11/11 

(quinta-feira), na UFPE. 

Erivalda pede sugestões para o próximo encontro, Cláudio sugere que na 

próxima reunião façamos o documento base para fevereiro de 2012, pensarmos em 

parcerias, pensarmos em outro caminho, usar o portal como espaço nosso, Janaína 

intervém mostrando que o site está desatualizado, sem muito incentivo para ser 

acessado. Cláudio sugere um curso pela plataforma para qualificar os representantes de 



Fóruns Regionais para serem multiplicadores da sua região. Janaína estará 

representando o Fórum, em Brasília, no Seminário do PROEJA. 

Segundo, Cláudio o Fórum é tratado como controle social, conversação 

aprofundada também de denúncias e recursos para ações da EJA.  

Finalizando Erivalda conclui com uma fala de agradecimento e resumo de toda 

discussão. 

 

  

 


