
3º BOLETIM INFORMATIVO DO ENCONTRO 

REGIONAL NORDESTE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS – EREJA – 20/11/2010. 

JOÃO PESSOA – PB - de 25 a 27 de novembro de 2010. 

 

Caros educadores, esta semana realizaremos o EREJA NORDESTE e, 

neste 3° boletim, divulgaremos a programação do mesmo, assim como 

outras informações. 

 

LOCAL DO EREJA 

Não foi possível concentrar as atividades do EREJA no mesmo Hotel em 

que as delegações ficarão hospedadas. A Programação acontecerá no Hotel 

Netuanah, situado na Av. Cabo Branco, 2698.  Fone (83) 32475050. O 

Hotel Imperial está destinado à hospedagem dos participantes. Ambos os 

hotéis ficam na orla. 

http://www.hotelnetuanah.com.br/  

 

HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO 

A hospedagem e alimentação ocorrerão no Hotel Imperial, situado na Av. 

Almirante Tamandaré, 612 – Tambaú. Fone: (83) 2107-7777 

http://www.hotel.com.br/hotel/7280/imperial-hotel.html  

http://www.imperialhoteis.com.br/  

 

PROGRAMAÇÃO 

Por entendermos o EREJA como um encontro de tod@s que fazem a 

Região Nordeste propomos, desde o início das discussões, um formato 

integrado e participativo juntos aos Estados. A partir da 1º Reunião que 
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ocorreu em João Pessoa em 06/02/2010, procuramos fomentar, sobretudo 

através da rede virtual, um processo de construção coletiva. Todavia, 

mediante a urgência dos prazos e a falta de indicação por parte dos Estados, 

dentre os quais apenas um enviou uma proposta, tivemos que avançar. 

Assim, organizamos a programação a partir de um olhar crítico-reflexivo, 

evidenciando os aspectos desafiadores, comuns a nossa Região. Desta feita, 

a problemática dos altos índices de analfabetismo, entenda-se de exclusão 

social, bem como a necessidade de reinserção da população jovem e adulta 

nos processos de escolarização, voltado para a continuidade dos estudos, 

foram marcantes. Priorizamos, ainda, a questão do mundo do trabalho, 

trazendo o foco da Economia Solidária e da Educação Popular, alternativas 

cujos diálogos têm se mostrado fecundos no campo da EJA. Ressaltamos, 

também, que estas deliberações alicerçarem-se na consulta às reflexões 

acumuladas no chão de nossa caminhada coletiva, enquanto Fóruns de 

EJA, registrada, sobretudo, no Documento Base Nacional, no Marco de 

Belém e no Relatório do XI ENEJA. Neste sentido, registramos, além 

disso, a importância das Delegações dialogarem e trazerem indicações para 

composição da Coordenação das mesas e dos Grupos de Trabalho, como 

forma de garantir uma condução mais plural das atividades.               

25/novembro (5ª feira) 

14h às 18h – Acolhida e credenciamento dos participantes. 

20h – Mesa de Abertura. 

20h30 às 22h – Conferência de Abertura. Desafios das Políticas Públicas de 

EJA para a região Nordeste. 

 

26/novembro (6ª feira) 

6h às 7h30 – Café da manhã (Hotel Imperial) 

8h às 8h30 – Acordos de convivência e orientações gerais. 

8h30 às 9h – Apresentação cultural. 

9h às 12h – Mesa 1: Alfabetismo e a continuidade dos estudos na EJA: 

um desafio ainda atual no Nordeste. Debate em Plenária. 

 

14h às 16h30 – Grupos de Trabalho. 
1. Educação popular e educação do campo  
2. Agenda territorial 
3. Fóruns de EJA 
4. Diversidade de sujeitos 
5. Formação de educadoras 

 

27/novembro (sábado) 

6h às 7h30 – Café da manhã (Hotel Imperial) 

8h às 8h30 – Acordos de convivência e orientações gerais. 



8h30 às 9h – Apresentação cultural. 

9h às 12h – Mesa 2: EJA e Mundo do Trabalho: Educação Popular e 

Economia Solidária como alternativas. Debate em Plenária. 
 

14h às 16h30 – Grupos de Trabalho. 
1. Educação popular e educação do campo  

2. Agenda territorial 

3. Fóruns de EJA 

4. Diversidade de sujeitos 

5. Formação de educadoras 

 

16h30 às 17h30 - Mesa 3: Repercussões da CONFINTEA VI para as 

políticas públicas de EJA no Nordeste. 

17h30 – Encerramento. Lanche cultural.  

 

Nesta mesa 3, a idéia é termos uma pessoa de cada Estado do Nordeste que 

tenha participado da CONFINTEA VI. Cada Fórum indicará seu nome. 

 

TRANSLADO 

Estamos ainda trabalhando no sentido de garantir o translado do aeroporto 

para o Hotel, mas isto ainda não está assegurado. É importante que as 

delegações que venham por via aérea e terrestre nos informem do horário 

de chegada até esta segunda-feira (22). 

 

 

 

Em caso de dúvida manter contato pelo e-mail erejane2010@gmail.com (*) ou 

através de algum destes contatos, todos com DDD (083): Cidilene 

(87114015/91064221), Cláudia (88352605), Karla (88140342), Kézia (88541734), 

Maria Paula (88438513), Nena (88797034), Verônica (88113034) ou Zoraida 

(99280890/93527164).  

(*) este e-mail foi criado com fins específicos para o EREJA NORDESTE. 

O e-mail do Forum EJA/PB é forumejapb@gmail.com  
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