
 

 

 

 

1º  BOLETIM INFORMATIVO DO ENCONTRO REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EREJA – 09/10/2010. 

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

 

Contextualizando 

aros (as) educadores (as), 
seguindo a dinâmica de 
preparação do III Seminário 

Nacional de Formação, a partir de 
hoje, dia 09 de outubro de 2010, o 
Fórum de EJA da Paraíba, após 
algumas reuniões de planejamento, 
buscará estabelecer um diálogo 
mais efetivo junto aos Fóruns de 
EJA do Nordeste, com o objetivo 
de preparar o Encontro Regional 
de EJA – Nordeste (EREJA) de 
forma coletiva e organizada. 

Tendo em vista, que pouco menos 
de dois meses nos separam do 
EREJA, vamos dialogar através dos 
Boletins Informativos, em cada um 
poderá conter um ou mais temas 
acerca do EREJA. 

Nesse sentido, pedimos aos 
representantes dos fóruns que 
procurem cumprir com os prazos, 
seguir os encaminhamentos e 
viabilizar o processo de debate no 
interior de cada Estado nordestino, 
para que possamos chegar ao 
EREJA com tranquilidade.  

Este 1º Boletim Informativo aborda 
dois pontos:   

Da participação:  
 

O EREJA NE contará com a 
presença de 212 pessoas, sendo 20 
delegados por estado (MA, PI, CE, 
RN, PE, AL, SE e BA), 40 delegados 
para o estado sede (PB) e 12 
convidados. A distribuição por 
segmento será feita posteriormente, 
após decisão coletiva.  
 

Da pauta do EREJA NE 

a. O EREJA NE terá início no dia 
25 de novembro de 2010, às 
14h e seu término será no dia 
27 à noite. Portanto, a entrada 
no hotel ocorrerá a partir do 
dia 25/11, às 12h e a saída no 
dia 28, também até as 12h. Fora 
deste período a 
responsabilidade será do 
participante.  

b.  A pauta está em processo de 
elaboração conjunta e, este 
processo vem se dando através 
da Comissão, com 
representação de todos os 
Estados nordestinos. Assim 
aguardamos até sexta feira dia 
15/10/2010, a indicação de 
uma data para a uma reunião 
ampliada. Vamos dialogar?  
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c. A sugestão de programação 
segue abaixo. Os nomes dos 
convidados estão sendo 
discutidos. Aceitamos 
sugestões até a semana que 
vem. Enviar para o seguinte e-
mail: forumejapb@gmail.com  

 1ºDia - 25/11/2010. (Quinta-
feira). 

 Tarde 

14 horas – Credenciamento 

16 horas – Conferência de 
abertura: - A conjuntura 
educacional e as políticas 
públicas de EJA.  

 Noite 

19h30 - Jantar e atividade cultural 

 2ºDia - 26/11/2010. (Sexta - 
feira) 

 Manhã/Tarde 

Mesas e GTs 

 Noite 

19h30 - Jantar e atividade cultural 

 

 

 

 

 

 3ºDia - 27/11/2010. (Sábado)  

 Manhã/Tarde 

Mesas e GTs 

 Noite  

 Solicitamos sugestões de 
nomes de conferencistas 
para o EREJA - NE.   
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