
 
 

                                                                                        

REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM METROPOLITANO  DA EJA 

2011 

CORRDENAÇÃO: OLINDA E IGARASSU 

 

 

Coordenação da reunião: Carminha Pontes e Joelma  

Data: 20 de Maio de 2011 

Local: Policlínica Barros Barreto/Olinda 

Horário: 9h às 12h 

 

Pauta 

 

Leitura da pauta anterior 

Leitura do PNE - Parte da EJA 

Resgate da Palestra de Paulo Rubem - Joelma 

Ver datas para os Fóruns locais e o Fórum Metropolitano 

  

A reunião começou com uma mensagem de boas vindas de Joelma e logo 

partimos para a pauta. Foi distribuído por Carminha e Joelma um texto com PNE/EJA 

para que fosse feita a leitura, mas ficou decidido que essa tarefa ficaria para casa. E 

agilizamos as pendências para o Metropolitano. 

 

No decorrer da Reunião, a Professora Inês ligou falando das datas do Fórum 

Estadual. 24/25 e 26 de agosto na Faculdade de Filosofia de Caruaru. A Temática do 

encontro será: 

 

A Qualidade Social: de que estamos falando? 

 

Eixos: 

 

1º. Agenda Territorial: consolidando espaços para definições de políticas 

públicas na EJA; 

2º. Identidade da EJA; 

 

3º. Plano Nacional de Educação onde estamos e onde queremos chegar; 

 

4º. Gestão Democrática e qualidade Social da Educação; 

 

5º. Mulheres e homens no mundo do trabalho: EJA formando empreendedores. 



 

 

Joelma colocou um pouco da palestra de Paulo Rubem: 

 

Paulo Rubem falou do PME, em especial a EJA por um novo projeto de 

sociedade. 

- baixo investimentos e inadequado 

- imposição aos países do MERCOSUL e em desenvolvimento 

- Pensar em novos currículos para EJA e garantir a profissionalização dentro do 

referido currículo; 

 - falou do analfabetismo que o maior índice ainda é do Norte Nordeste do Brasil 

 

Foi um resumo do encontro que teve a fala de Paulo Rubem. 

 

Carminha e Edilene, falaram do compromisso das pessoas que participam da 

elaboração e da organização dos Fórum da EJA, e das que ficam de fora, mesmo 

fazendo parte da organização do processo. Não é justo que depois de tudo pronto, 

venham pessoas que não contribuíram com nada para compor os delegados...temos que 

fazer critérios! 

 

Finalizando, marcamos a próxima reunião de organização do Fórum 

Metropolitano pra o dia 17 de junho em recife. Olinda (Carminha e Jaciara) ficaram de 

confirmar a data do Fórum Metropolitano entre os dias 5 e 15 de agosto. Umdia só 

manhã e tarde. 

 

 

 

 

 

 

Abaixo fotos da reunião do dia 20/05/2011 
 

 

 

 



  

 

 


