
 

FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Hoje, 10 de fevereiro de 2012, aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, o 

encontro de estudo e reunião ordinária do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

de Pernambuco. Estiveram presentes 31 pessoas de diversos municípios (Caruaru, Moreno, 

Vitória de Santo Antão, Agrestina, Riacho das Almas, Cupira, São Caetano, Arco Verde, 

Igarassu, Camaragibe, Recife). 

 A reunião teve início com as boas vindas de Erivalda Torres (Representante do Fórum) 

e a justificativa das ausências dos demais representantes. A diretora de educação, Ivana 

Macedo, deu as boas vindas aos presentes, mas ausentou-se rapidamente devido a 

compromissos agendados anteriormente. 

 Em seguida Erivalda apresentou Vera Capucho, Coordenadora Estadual, do Programa 

Paulo Freire para fazer a prestação de contas do programa no Estado de Pernambuco. Durante 

uma hora e meia ela mostrou como se processava o programa no estado e nos municípios 

parceiros. Foi um momento enriquecedor para todos os presentes, pois puderam tirar suas 

dívidas e a interação foi significativa. Um momento importante foi a informação dada do início 

do programa que será em abril para culminar seu término com as turmas de EJA e os 

estudantes ingressarem nas turmas regulares de EJA. 

 Um segundo momento do encontro se deu com Paulo André, professor de EJA do IFPE- 

Barreiros que fez o repasse das informações do Seminário do PROEJA que aconteceu em 

novembro de 2011 em Brasília. O professor fez uma síntese do encontro e passou com muita 

segurança para os presentes, enfatizando a importância de sua participação para o 

fortalecimento do IFPE com as turmas de EJA. 

 Houve um intervalo de dez minutos par um lanche e posteriormente iniciou-se a 

reunião ordinária do Fórum. Erivalda fez a síntese da reunião anterior de 02 de dezembro de 

2011 e apresentou a gerente de EJA do Estado de Pernambuco, a Sr.ª Cláudia Abreu, que 

substituirá a Sr.ª Inez Almeida no COMITÊ GESTOR DO FÓRUM. 

 Joseane (Vitória), Mirtes (Camaragibe), Maria Luiza (Garanhuns) e outros enfatizaram 

que atualmente estão se sentindo bem em participar dos encontros, pois em reuniões 

anteriores as relações estavam desgastadas, dificultando assim o trabalho que cada um se 

propunha a realizar ao participar do encontro. Erivalda sugeriu que fosse pensado no tema 

para o próximo FÓRUM ESTADUAL, que acontecerá em Belo Jardim, bem como os temas para 

os grupos de trabalhos. Porém, Cândida (SEDUC), Laércio (Arco Verde) entre outros sugeriram 

que levassem a ideia como tarefa de casa para ser apresentada no próximo encontro que será 

no dia 09 de março, no Centro de Educação na UFPE. 



 Em plenária ficou deliberado que um encontro do FÓRUM ESTADUAL DE EJA – PE será 

na região metropolitana do Recife e o outro será no interior. Ficando a cidade a ser decidida na 

plenária onde está acontecendo a reunião. 

 Para finalizar foi feita uma avalição oral com a assinatura da frequência que será 

anexada a esta ata e os agradecimentos pela presença de todos os participantes que se 

fizeram presentes dos diversos municípios de nosso Estado. 

  


