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AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE

ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O QUE É A AGENDA TERRITORIAL:

Ação conjunta do poder público e da sociedade civil em favor da

garantia do direito à educação.

Instrumento para fortalecer as articulações de alfabetização e de

educação de jovens e adultos nos territórios.

Mecanismo de apoio para estruturação e institucionalização das

ações de educação de jovens e adultos.



AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE

ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DIRETRIZES:

Promover a articulação entre as demandas sociais e ofertas de

políticas públicas e Educação de Jovens e Adultos – a educação

como ação articuladora das políticas sociais.

Estimular a constituição de redes sociais de cooperação visando ao

protagonismo dos atores sociais na construção de políticas públicas

de Educação de Jovens e Adultos – rede que se consubstancia por

meio das Comissões Estaduais.

Estimular a integração das políticas de educação formal e não

formal, no âmbito da política de Educação de Jovens e Adultos.

Apoiar processos educativos que favoreçam a produção do

conhecimento, sistematização, socialização das experiências, a

partir da realidade local e do respeito à diversidade cultural, de

gênero, etnia e de ecossistemas.

Apoiar experiências inovadoras de Educação de Jovens e Adultos

no âmbito da economia solidária e sustentável.



IMPLANTAÇÃO DA AGENDA:

Secretarias Estaduais de Educação: coordenação da estruturação

das Agendas, instituição das Comissões Estaduais e apresentação

de Plano de Ação.

SECAD: apoio técnico e financeiro para estruturação das Agendas,

promoção da articulação entre as Comissões Estaduais e

acompanhamento das ações previstas nos Planos.

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES ESTADUAIS:

Secretaria Estadual de Educação;

Representantes dos Secretários Municipais de Educação (Undime);

Representante do Conselho Estadual de Educação;

Representante do Fórum Estadual de EJA;

Representante da sociedade civil organizada;

Representante das universidades públicas.

COMITÊS TÉCNICOS:

Formados por pessoas físicas ou jurídicas, têm a atribuição técnica

de subsidiar as Comissões Estaduais na elaboração e no

acompanhamento das Agendas, por meio de levantamento de dados

e sistematização de informações relacionadas à política de

alfabetização e EJA no âmbito dos respectivos estados.



 AÇÕES:

Proposta de articulação territorial das ações para EJA, de modo

a racionalizar o uso dos recursos e elevar a eficiência, eficácia e

qualidade das atividades, mediante:

1. Elaboração de diagnósticos sobre demanda e condições de oferta

para educação de jovens e adultos, por estado;

2. Proposição de ações de cada uma das instituições participantes, de

acordo com suas respectivas atribuições e responsabilidades

institucionais, com vistas ao atendimento das recomendações do

Documento Base Nacional para VI CONFINTEA e de resposta aos

desafios identificados no diagnóstico;

3. Acordos para a criação de uma mesa permanente de trabalho

(comissão), com a participação das instituições presentes e outras,

de modo a planejar e compartilhar estratégias e ações para a

garantia do direito à educação de qualidade para jovens, adultos e

idosos.



PROGRAMAS E AÇÕES:

Programa Brasil Alfabetizado

EJA – FUNDEB, PNAE, PNAT e PNLDEJA

PROJOVEM Urbano

PROJOVEM Campo – Saberes da Terra

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos

EJA em Prisões

Acordo Sistema S:

•Aplicação, progressiva, de 2/3 dos recursos líquidos destinados ao 

SENAI e SENAC, em matrículas gratuitas de cursos técnicos ou de 

qualificação profissional;

•Ampliação na carga horária dos cursos de qualificação profissional 

com fomento a itinerários formativos e à elevação de escolaridade.

Redes de Formação: UAB e Editais específicos SECAD (formação 

inicial e continuada, presencial e a distância)



OFERTA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PELAS REDES 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BRASIL – 2004 a 2008
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1. Formação da Comissão Estadual de AlfaEja;

2. Implantação de 164 Comitês Gestor Local nos municípios do RN;

3. Sistematização do diagnóstico da demanda e oferta da EJA no RN;

4. Implantação do Observatório AlfaEja;

5. Realização dos Encontros Regionais e Estadual de experiências

exitosas em EJA no RN;

6. Estratégias compartilhadas com o Fórum Potiguar de EJA, Comissão

Estadual e Consultoria do PBA/MEC.

Principais ações desenvolvidas no RN:



1. Representante executivo – Secretário da SEEC

Otávio Augusto de Araújo Tavares - 98183 (funcional)

otaviotavares@rn.gov.br

2. Representante da UNDIME

Maria Edineide de A. Batista - (84) 8703-0054

medineide@gmail.com

3. Representante do fórum potiguar de EJA

Adailson Tavares - (84) 9992-6344

adailsontavares@hotmail.com

4. Representante da educação de jovens e adultos

Liz Araújo Lima – 98182 (funcional)

lizal2008@hotmail.com

5. Representante da área de alfabetização de adultos

Clotilde Maria Godeiro Coutinho – (84) 8839-9584

cmgos@hotmail.com / clotildegcoutinho@rn.gov.br

Composição da Comissão Estadual de Alfabetização e Educação 

de Jovens e Adultos
Publicada no Diário Oficial em 22/09/2009



6. Representante das IES

Marisa Narcizo Sampaio – (84) 8865-9584

marisamns@gmail.com

7. Representante do SINTE/RN

Ionaldo Tomaz da Silva – (84) 9172-7640

ionaldoapefa@hotmail.com

8. Representante dos movimentos sociais

Francisco Flávio Felipe de Souza – (84) 

9962-8666

flafeso@yahoo.com.br

9. Representante do SESI/RN

Margarida Oliveira da Silva – (84) 3204-6237

margarida@rn.sesi.org.br




