
 

 

 

Fórum de Educação de Jovens e Adultos de 

Pernambuco 

 

 

 

Recife, 05 de junho de 2011. 

Ofício Nº 08/2011 

 

Assunto: Apresentação dos dados referentes às ações desenvolvidas 

pelos Fóruns no âmbito da Educação de Jovens de Jovens e Adultos. 

 

Prezados (as), 

 

componentes do Fórum de Educação de Jovens e Adultos de 

Pernambuco. De acordo a solicitação feita em nossa reunião ordinária 

registrada em ata do dia 02 de maio de 2011. Solicitamos aos 

componentes do Fórum, que possam colaborar com a composição do 

documento que deverá ser apresentado junto à comissão que compõe 

a Comissão Estadual de Fortalecimento e Integração da Alfabetização 

e EJA – Agenda Territorial. A Apresentação dos dados referentes às 

ações desenvolvidas no âmbito da Educação de Jovens e Adultos, 

pelos Fóruns no ano de 2010. Considerando-se que os referidos 

subsidiarão a estruturação do Plano Estadual de Alfabetização e EJA e 

que esta é uma oportunidade impar de darmos relevo as ações do 

Fórum em favor da Educação de Jovens e Adultos no âmbito do 

Estado, reforço a necessidade de ocuparmos este espaço dando 

destaque as nossas ações, que sabemos não são poucas. Reitero o que 

já foi exposto antes por ocasião de nossa reunião em 02 de maio, que 

entendo que precisamos construir este documento coletivamente, 

primeiro, para que o documento tenha legitimidade enquanto 



representação das ações desta instituição, segundo porque os 

senhores(as), em seus lugares, com seus pares, com certeza devem 

estar realizando diversas atividades que muitas vezes nós não ficamos 

sabendo, sendo assim, só podemos apresentar um documento que 

representa as ações de um Fórum que representa um Estado, se 

tivermos a autoria coletiva daqueles e daquelas que compõem o 

mesmo. 

Diante mão, anuncio que não precisa ser nada elaborado. Podem ir 

mandando para meu e-mail as ações que os diversos Fóruns que 

compõem o Fórum Estadual têm realizado pela Educação da 

Educação de Jovens e Adultos, que me responsabilizo por sistematizar 

no formato que deverá ser apresentado a já citada comissão e, 

socializar com todos(as) em uma de nossas reuniões, antes de dar o 

documento por encerrado, para que vocês possam criticá-lo e 

colaborar com a versão final. 

Considerando que após recebermos os textos enviados precisaremos 

de um tempo formatá-lo antes de socializado em julho. Estabelecemos 

a data limite para envio até 30 de junho. Lembrando que a data limite 

anterior era em 15 de maio do corrente ano. Todavia, até o momento 

não recebemos nenhum registro. 

Espero que os senhores e senhoras se animem a começar nossos 

registros, pois, penso que ao final, nos surpreenderemos com que 

tamanha riqueza tem sido as tantas ações que os Fóruns têm realizado 

em constante militância na incessante luta em Favor da Educação de 

Jovens e Adultos de Pernambuco. 

Na esperança de receber as construções solicitadas, 

Desde já agradeço a constante parceria e colaboração para com este 

Fórum, não só neste momento, mas toda as vezes em que os 

senhores(as) atendem aos nossos chamados 

Obs. O documento final terá a autoria de todos e todas que enviarem as 

contribuições por mais simples que seja. O que importa neste momento, 

é termos o registro da história das ações dos  Fóruns pela EJA no ano de 

2010.  

Cordialmente, 

Mírian Burgos 

Bom final de domingo a todos(as) 



 

 

 

 

 

Mirian socializa com os presentes sobre sua incumbência enquanto representante do Fórum 

de EJA PE na Agenda Territorial em divulgar as ações do Fórum em prol da educação de Jovens 

e Adultos, neste sentido, explica que a socialização que será feita pela Mírian só terá 

legitimidade se houver a contribuição dos que compõem o Fórum. Por esta razão, solicita que 

todos (as) encaminhem para o e-mail do Fórum: forumejape2011 até o dia 15/05 as ações do 

Fórum pela Educação de Jovens e Adultos de Pernambuco em seus municípios e/ou 

instituições. 


