
 
 

PROGRAMAÇÃO DO X ENEJA – RIO DAS OSTRAS/RJ 
 

Local: Escola Municipal Maria Teixeira 
           Rodovia Amaral Peixoto, nº 600 – Loteamento Campomar 

Rio das Ostras, RJ 
 
 

27/08 – Quarta-feira 
Manhã e tarde – Recepção das delegações pelos alunos do PEJA - SME/RJ. 
Manhã e tarde - credenciamento nas pousadas 
Tarde - Abertura da Feira de Economia Solidária 
Noite 
18h – Jantar 
(no restaurante da escola, local do evento) 
19h - Solenidade de Abertura 
Sinfônica de Rio das Ostras 
Mesa de abertura 
20h – Conferência 
História e memória dos Encontros Nacionais dos Fóruns de EJA no Brasil: dez anos 
de luta pelo direito à educação para todos. 
 

28/08 – Quinta-feira 
Manhã - 9h às 13h 

• Atividade cultural trazida pelas delegações; 
• Mesa Temática 1: O que são hoje os Fóruns de EJA no Brasil? Natureza e 

caráter do movimento; 
• Café cultural; 
• Mesa Temática 2: Para onde vão os programas governamentais? Projeções 

e perspectivas para os próximos anos no marco do PDE; 
• 13h às 14h – Almoço no restaurante da escola, local do evento; 
• Atividade cultural: Grupo Cateretê / Niterói. 

Tarde - 14h às 18h 
• Atividade cultural trazida pelas delegações; 
• Reunião de Fóruns por regiões geográficas; 
• Café cultural; 
• Plenária de fóruns por regiões. 

Noite 
• 18h – Jantar no restaurante da escola, local do evento; 
• 19h às 21h - Rodas de Prosa: 

• 1. EJA e educação do campo, quilombola, indígenas, populações 
ribeirinhas; 

• 2. EJA e educação inclusiva; 
• 3. EJA e educação para privados de liberdade; 
• 4. EJA e educação profissional; 
• 5. Financiamento na EJA; 
• 6. EJA no contexto da economia solidária; 
• 7. Formação de educadores na EJA; 
• 8. Diferentes sujeitos da EJA: juvenilização e terceira idade; 
• 9. Currículo, metodologia e avaliação na EJA; 
• 10. Materiais de apoio, ambientes virtuais multimídia e EJA; 
• 11. EJA na América Latina e no mundo; 
• 12. Metodologia do movimento ENEJA; 

Obs.: Simultaneamente ocorrerão oficinas para professores e alunos de EJA do 
município de Rio das Ostras e de municípios vizinhos, em escolas da rede pública. 

• Atividade Cultural 



 
 

29/08 – Sexta-feira 
8h - Manhã livre até 10h. City tour em Rio das Ostras. 
Manhã – 10h às 13h 

• Atividade cultural trazida pelas delegações 
• Apresentação de informe sobre a VI CONFINTEA: A Unesco e a VI 

CONFINTEA — México/set 2008 e Belém/PA 2009; 
• Mesa temática 3: Economia solidária, educação profissional e interfaces 

com a EJA; 
• 13h – Almoço: no restaurante da escola, local do evento. 

Tarde - 14h às 19h 
• Atividade cultural trazida pelas delegações 
• Reunião de Fóruns por segmentos 
• Administrações públicas 
• Universidades e universitários 
• Sistema S 
• Educadores; 
• Educandos de EJA 
• Movimentos sociais 
• ONGs e fundações 
• Café Cultural 
• Plenária de segmentos 

Noite 
• 19h – Jantar: no restaurante da escola, local do evento 
• 20h - Atividade cultural 
• Reuniões (MOVA/RAAAB/Sistema S) 

30/08 – Sábado 
Manhã - 8h às 12h 

• Atividade cultural trazida pelas delegações 
• Plenária final 
• Encerramento 
• Almoço com música – Coral da COMLURB no restaurante da escola, local do 

evento 
A partir de 15h - retorno ao Rio de Janeiro - traslado do ENEJA aos 
aeroportos e rodoviária. 
 
 
 
 
 
 
 


