


REFERÊNCIAS DE CONDUÇÃO DO II 

CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS DE NATAL/RN

A Secretaria Municipal de Educação, por meio

do Departamento de Ensino Fundamental-DEF/Setor

de Educação de Jovens e Adultos-SEJA, sentindo a

necessidade de avaliar a implementação da Proposta

de Reformulação da EJA, da Rede Municipal de

Ensino, realiza o II Congresso Municipal de Educação

de Jovens e Adultos de Natal, nos dias 09 e 10 de

dezembro de 2010.



DOS OBJETIVOS

O II Congresso Municipal de Educação de

Jovens e Adultos tem como objetivos:

Geral

 Avaliar a implementação da Proposta de

Reformulação da EJA da Rede Municipal de Ensino de

Natal/RN, por meio do diálogo entre os diferentes

sujeitos dessa modalidade de ensino, na perspectiva

do fortalecimento da política pública de Educação de

Jovens e Adultos.



OBJETIVOS

Específicos

 Analisar os dados coletados por meio das

avaliações realizadas pela escola e pelo SEJA

sobre a Proposta de Reformulação da EJA/2010;

Propor ações concretas e viáveis, com vistas ao

aperfeiçoamento da Proposta de Reformulação da

EJA/2010;

 Apresentar e submeter à plenária as ações

propostas nos GTs (Grupos de Trabalho), para

votação e aprovação.



DAS VAGAS E INSCRIÇÕES

Puderam se inscrever os professores,

coordenadores pedagógicos, gestores e demais

funcionários que atuam na Educação de Jovens e

Adultos da Rede Municipal de Ensino de Natal. As

vagas contemplam a totalidade dos professores,

coordenadores, gestores, dois alunos e um

funcionário por escola.



DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

A inscrição dos congressistas deu-se nas

escolas, durante o mês de novembro de 2010,

sendo realizada pelos assessores do SEJA, de

acordo com a função de cada um.

No 1º dia do II Congresso, com início às 19 h

e término às 22h, cada congressista receberá um

cartão colorido, em conformidade com a cor do

Grupo de Trabalho – GT do qual participará. Cada

GT discutirá um tema específico, de acordo com o

quadro a seguir:



Sala Cor Tema

A Azul Oficinas Pedagógicas

B Vermelho
Divisão por Blocos e 

Planejamento Coletivo

C Branco
Atividades Complementares 

Presenciais e Oficinas Laborais

D Laranja Atividades Vivenciais e Portfólios

Audit

ório

Verde, Rosa, 

Marrom, Amarelo

Carga Horária dos Componentes 

Curriculares



Em seguida, todos se encaminharão ao

Auditório Paulo Freire para a solenidade de abertura

e realização das atividades planejadas para este dia:

palestra, apresentação das referências de condução

do congresso, histórico do congresso, apresentação

dos dados obtidos pelas escolas e pelo SEJA.

No 2º dia, com início às 19 h e término às 22 h,

os congressistas se dirigirão às suas respectivas

salas para participar das atividades dos GTs. Em

seguida, retornarão ao Auditório Paulo Freire, onde

acontecerá a plenária para apreciação e aprovação

de possíveis sugestões de mudanças ou adequações

da Proposta de Reformulação da EJA, implementada

em 2010.



DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO

O II Congresso Municipal de Educação de Jovens e

Adultos de Natal tem como tema Avaliando e

Redimensionando as Novas Rotas, ocasião em que serão

analisados os dados coletados nas escolas, por meio de um

questionário, elaborado e aplicado pelo SEJA aos alunos, e

do resultado da avaliação realizada pelas escolas sobre a

implementação da Proposta da EJA/2010. A análise dos

dados subsidiará as ações de aperfeiçoamento da Proposta

de Reformulação da EJA/2010 a serem sugeridas e

aprovadas.

Roteiro para proceder aos trabalhos nos GTs:

1. Análise dos dados obtidos a partir das avaliações

realizadas pelas escolas e pelo SEJA;

2. Proposição de ações concretas e viáveis a serem

planejadas e executadas para o aperfeiçoamento da

Proposta de Reformulação da EJA.



DA METODOLOGIA

As atividades planejadas para o dia 09/12

serão realizadas no auditório. No dia 10/12, as

atividades acontecerão nos GTs, em 04 salas, cada

uma com 50 participantes em média e dois

articuladores (assessores do SEJA). Serão

formados também 04 GTs no auditório. Cada GT

escolherá um relator e, em seguida, realizar-se-á,

em pequenos grupos, a análise dos dados e a

proposição de ações para o aperfeiçoamento da

Proposta da EJA.

No segundo momento do dia 10/12, após

discussão num grande grupo, será elaborado o

resumo das conclusões e proposições dos GTs para

apreciação e votação da plenária.



DA PARTICIPAÇÃO E PLENÁRIA

Participarão do Congresso, com direito à voz e voto,

chefe e assessores do SEJA, professores, coordenadores,

gestores, um representante dos funcionários e dois alunos

das escolas municipais onde funciona a Educação de

Jovens e Adultos. Poderá haver a participação de

convidados, porém não terão direito a voto.

As contribuições dos participantes deverão acontecer nos

grupos de trabalho (GTs), de acordo com o tema e a cor

pré-designados em que o congressista estiver incluído.

Após as discussões no grupo de trabalho, o relator

apresentará à plenária (podendo utilizar pen-drive) as

contribuições consensuais ou majoritárias do grupo, com as

devidas considerações. Estas contribuições poderão

ocorrer na forma de proposições baseadas nos resultados

das avaliações realizadas pelas escolas e pelo SEJA.



Durante as discussões na plenária, não serão analisadas

propostas que sejam inviáveis do ponto de vista da sua

implementação e da legislação hierarquicamente superior em vigor.

Os conteúdos constantes da Proposta de Reformulação da

EJA, que não forem discutidos, serão automaticamente

considerados inalterados pela coordenação dos trabalhos.

Havendo posicionamento contrário ou de alteração, na

plenária, a qualquer proposição feita, a coordenação dos trabalhos

deve garantir defesas favorável e contrária, antes do processo de

votação.

A intervenção de um participante na plenária deverá

acontecer num intervalo de tempo de 03 (três) minutos, com 01(um)

minuto para conclusão.

As questões de ordem levantadas por um congressista

deverão versar sobre a pauta em debate e serão resolvidas pela

mesa dirigente dos trabalhos.

A plenária é a instância máxima de deliberação das

propostas do Congresso. Assim, serão consideradas aprovadas as

propostas que, submetidas à sua apreciação, forem consensuais ou

majoritárias.



DA CERTIFICAÇÃO

Serão certificados os participantes que obtiverem 100% de

frequência. Os certificados serão expedidos pelo Setor de

Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de

Educação.

DO RELATÓRIO FINAL

Com o objetivo de garantir a elaboração do Relatório Final

para que possa servir de contribuição à formulação das ações

subsequentes, será designada uma comissão com esta finalidade.

Este documento traçará a continuação do descobrimento das rotas

pelas quais velEJArá a educação dos jovens e adultos de Natal, a

partir de 2011.



DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos neste documento serão

resolvidos pela Coordenação Geral do II

Congresso Municipal de Educação de Jovens e

Adultos de Natal/RN.

Natal, 09 de dezembro de 2010.


