
Prezados(as) companheiros(as), estamos nos aproximando de 

nossa II Conferência Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que será 

realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2022, de forma remota. Este 

momento é fundamental para a educação de nossa cidade, pois é 

quando teremos a oportunidade de realizar uma reflexão sobre o Plano 

Municipal de Educação (PME), avaliando e monitorando sua 

implementação, bem como projetando o alcance das metas e estratégias 

propostas. 

Desta vez,faremos uma Conferência Livre de EJA de um modo 

diferente, utilizando o espaço da sessão ordinária de Abril de 2022 para 
consolidar um texto/documento final compartilhado contendo as 

pautas, observações e propostas relacionadas às metas 8,9 e 10. 

Para construir esse documento, partiremos de um texto inicial 
compartilhado que receberá contribuições diversas dos diferentes 
segmentos representados nas sessões do Fórum EJA RJ, a saber, 

gestores da EJA, professores da EJA na Educação Básica, em seus 
diferentes níveis, estudantes das licenciaturas que estejam de alguma 

forma ligados à EJA, Professores e Pesquisadores Universitários 
envolvidos com a EJA, estudantes da EJA na Educação Básica, em seus 
diferentes níveis, além de educadores populares, militantes e 

assistentes sociais que atuam em Movimentos Sociais, Sistema S, 
Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE RJ) e demais 

Instituições envolvidas, através da intersetorialidade, com a oferta e/ou 
fortalecimento da EJA na Cidade do Rio de Janeiro. 

Convidamos todos(as) os(as) envolvidos(as) com o Fórum/EJA a 

participar desta elaboração, trazendo contribuições que serão 

apresentadas à coordenação do Fórum Municipal de Educação, a fim de 

sistematizaras discussões relacionadas à modalidade, quando da 

realização da Conferência Municipal.  

Nossa sugestão é partirmos das três metas específicas da EJA. 

Seguem algumas questões avaliativas feitas a partir do monitoramento 

realizado até aqui. Podemos partir delas para aprofundar discussões, 

críticas, denúncias e elaborar propostas para a EJA no 

município.Fiquem à vontade para contribuir com o que acharem 

pertinente! 

  



META 8: Elevar a escolaridade média da população de quinze anos 

ou mais, de modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo ao 

longo da vigência deste Plano, principalmente nas áreas de menor 

escolaridade e igualar a escolaridade média independente de raça 

ou crença. 

A respeito desta meta, o PME busca implementar políticas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o território do município. 

Para tanto, é preciso observar o oferecimento de turmas e escolas com o 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e PROJOVEM, em 

escolas públicas de Ensino Fundamental, mas também as matrículas 

nas escolas privadas, na Rede Estadual (Ensino Médio) e da Rede 

Federal (PROEJA). 

Para além da observância quanto ao acesso dos estudantes à 

escola, esta meta prevê o levantamento sobre as taxas de permanência e 

aprendizagem. Desta forma, torna-se relevante apontar dados de evasão 

escolar na EJA, bem como de retenção/reprovação. Sem deixar de 

considerar o papel do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que mesmo com todos 

os problemas, se mantém proporcionandoa alguns sujeitos jovens, 

adultos e idosos a conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. 

Esta meta tem consonância com as últimas práticas vivenciadas 

pelas escolas, como a chamada pública (para novos estudantes) e a 

busca ativa (para estudantes evadidos) no contexto de retorno ao ensino 

presencial, desde a pandemia da Covid-19. 

A meta também impulsiona parcerias entre as unidades escolares 

e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para solucionar 

questões de baixa frequência dos estudantes e redução das 

desigualdades sociais. 

 Em relação à meta 8, quais são os maiores desafios encontrados 

na realidade da EJA? Quais caminhos para superá-los? 

 

 

 

 

 

 

 

  



META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze 

anos ou mais para noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento até o final da vigência deste PME e reduzir em cinquenta por 

cento o analfabetismo absoluto e a taxa de analfabetismo funcional. 

Esta meta busca incidir diretamente sobre a universalização da 

alfabetização, questão que visa o enfrentamento dos índices de 

analfabetismo e baixa escolarização de jovens, adultos e idosos no 

município. 

As estratégias desta meta buscam a realização de censo 

educacional regular para que se apontemas demandas existentes por 

políticas públicas educacionais. 

Também tem por objetivo garantir, em regime de parcerias, 

programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 

saúde bucal e atendimento oftalmológico, com fornecimento gratuito de 

óculos. Esta parceria poderá ser realizada por meio do Programa Saúde 

na Escola – PSE Carioca, em atendimento às especificidades das escolas 

e dos educandos da EJA. 

Para o atendimento efetivo e com qualidade, esta meta prevê a 

formação continuada específica de educadores/alfabetizadores. Para 

tanto, é necessário que escolas e sistemas ofereçam ações formativas a 

todos os docentes da EJA, na dimensão inicial e/ou continuada em 

serviço. 

Esta meta pretende considerar as especificidades dos idosos, em 

ações de formação integral e que contemplem suas necessidades 

educacionais e culturais, além de saúde. De outro lado, o PME visa 

garantir políticas para as juventudes, no intuito de que possam concluir 

sua escolarização e tenham acesso a oportunidades de formação 

humana, pessoal e profissional com perspectivas de continuidade ao 

longo da vida. 

Outra ação importante é a manutenção e ampliação da oferta de 

escolas exclusivas de EJA, os Centro de Educação de Jovens e Adultos – 

CEJA, além daqueles já existentes por ocasião da primeira Conferência. 

 Em relação à meta 9, quais são os maiores desafios encontrados 

na realidade da EJA? Quais caminhos para superá-los? 

 

  



META 10: Ampliar a oferta de matrículas de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA, no Ensino Fundamental, na forma integrada e/ou 

subsequente à educação profissional, durante a vigência deste 

Plano. 

Esta meta prevê a manutenção e expansão de escolas de EJA em 

articulação à formação profissional inicial e continuada de 

trabalhadores, por meio de cursos, aquisição de equipamentos para as 

escolas e adequação de horários de aulas às atividades trabalhistas, 

além de parcerias intersetoriais entre os entes públicos voltadas para o 

fortalecimento da formação de sujeitos jovens, adultos e idosos e sua 

inclusão em programas de requalificação e inserção no mundo do 

trabalho. 

 Em relação à meta 10, quais são os maiores desafios encontrados 

na realidade da EJA? Quais caminhos para superá-los? 

 


