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A Agenda de EJA é a instituição de uma rede social de

cooperação através de mesas permanentes de

trabalho, envolvendo os diferentes atores sociais:

Gestores (Secretaria do Estado e Undime),

Educadores, Universidades, Fóruns de EJA – e os

diferentes Movimentos Sociais, Movimento Sindical e o

Sistema S.



• Continuidades dos estudos - efetiva articulação entre o 

Programa Brasil Alfabetizado e continuidade na EJA;

•Ampliação das redes de EJA e das matrículas na 

modalidade;

•Ações para a melhoria da qualidade da oferta de EJA;

•Participação de todos os segmentos envolvidos na 

alfabetização e educação de jovens e adultos;

•Planejamento, acompanhamento e controle social.

Objetivos para a constituição das 

Agendas de EJA



Cenário educacional 

Marcos Políticos 

Marcos Legais 

Cenário educacional no Brasil: 

marcos políticos e legais
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Cenário educacional
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Oferta atual1 1.300.000

Demanda Potencial5 14.391.064

Tx de atendimento (%) 9,0

Oferta atual2 1.404.840

Demanda Potencial6 15.282.796

Tx de atendimento (%) 9,2

Oferta atual3 2.265.979

Demanda Potencial7 33.812.098

Tx de atendimento (%) 6,7

Oferta atual4 1.620.559

Demanda Potencial8 21.962.892

Tx de atendimento (%) 7,4

Fonte: Censo Escolar 2007 e Pnad 2006
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EJA 1º segmento

EJA 2º segmento

Cobertura – EJA

1-Alfabetizandos do PBA. 2-Público atendido ProJovem Campo; ProJovem urbano; EJA redes de ensino (municipal, 

estadual e privado); EJA semipresencial. 3-Público atendido ProJovem Campo; ProJovem urbano; EJA redes de ensino 

(municipal, estadual e privado); EJA semipresencial. 4-Proeja; Redes de ensino; EJA semipresencial.

5->=15 anos, não sabe ler nem escrever. 6->=15 anos, até 3 anos de estudo. 7->=17 anos, de 4 a 7 anos de estudo. 8-

>=19 anos, de 8 a 10 anos de estudo.



Ano                 Total de Escolas     Total de matrículas     % matrículas Not.

2007                 42.753                       4.975.591                         86,6%

2010                 39.641                       4.234.956                         87,7% 

Diferença          -7,3                            -14,9

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos por nível de ensino

Ensino Fundamental: 2.846.104 (67%)                        

Ensino Médio: 1.388.852 (33%)

Total de matrículas – 4.234.956

Dados PNAD/IBGE 2009- O Brasil tem uma população de 57,7 milhões 

de pessoas com mais de 18 anos que não freqüentam  a escola e não 

tem o Ensino Fundamental completo.

Fonte:  Educacenso-INEP/MEC 2009

Cenário educacional



•Preparação para a VI CONFINTEA – 2008; 

•Documento Nacional Preparatório à VI CONFINTEA -

2009;

•XI ENEJA – Encontro Nacional de EJA, dezembro de 

2009;

•VI CONFINTEA no Brasil/Pará, dezembro de 2009;

•Marco de Ação de Belém – 2010;

• CONAE. 

Marcos políticos



Constituição Federal de 1988 CF: Art. 208 – direito de 
todos à educação

LDBEN nº. 9394/96 – art. 37 e 38 - papel indutor do 
Estado - educação básica e universalização do ensino 
médio

•Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (Resolução CNE 01/2000) 

•Resolução/CD/FNDE/nº 1 DE 02/03/2010

Marcos legais 



•Participação na reunião de Natal, dez/2008

•Instituição da AT em SC, fev/2009/Florianópolis 

•Constituição da Comissão da Agenda 

•Participação nas quatro oficinas da Agenda 

Territorial/MEC

•Apresentação no Fórum da Undime/SC, nov/2010

•Reunião ampliada da Comissão, dez/2010/Fpolis 

•Reunião ampliada da comissão, abril/maio 2011/Fpolis 

•Elaboração do Plano Preliminar para fortalecimento da 

EJA em SC 

Histórico da Agenda de EJA 

em SC 



Dimensão de planejamento e controle social -
operacionalizada por intermédio da criação de 
Comissões estaduais

Dimensão técnica - operacionalizada por intermédio 
das ações dos Comitês estaduais 

Estruturas das Agendas de EJA



MEC/Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade do Ministério da 
Educação - SECAD

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
do Ministério da Educação - FNDE/MEC

Secretarias Estaduais de Educação

Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos – CNAEJA

Parceiros locais 

Atores participantes 



Secretaria Estadual de Educação (Secretaria 
Executiva da Comissão);

União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação/UNDIME;

União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação/UNCME;

Educadores e educandos de EJA; 

 Instituições de educação profissional;

Parceiros locais



•Instituições de ensino superior;

•Movimentos sociais, fóruns (EJA, Educação do

Campo, Movimento Negro, Idosos);

•Representantes da sociedade civil da área de

alfabetização e de EJA.

Parceiros locais



Secretaria Estadual de Educação;

União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação – Undime;

União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação – UNCME;

 Fórum Estadual de EJA;

 Sociedade civil da área de alfabetização de jovens, 

adultos e idosos e de EJA;

 Instituições de ensino superior. 

Constituição da  Comissão 
Estadual  



 Elaboração do Plano estratégico territorial de articulação das 

ações de alfabetização e educação de jovens e adultos; 

 Produção de diagnóstico de EJA no estado através de pesquisa ;

 Fomento à criação de comitês gestores locais do Programa 

Brasil Alfabetizado em nível municipal;

 Interlocução junto à SECAD/MEC;

 Acompanhamento com freqüência das ações de alfabetização e 

educação de jovens, adultos e idosos no território;

 Articulação intersetorial  

Atribuições da Comissão Estadual 



Consolidar estratégias para a articulação territorial

das ações de Alfabetização e de Educação de Jovens

e Adultos no estado, valendo-se de análise

diagnóstica, definição de objetivos e metas que

subsidiem a implementação e gestão dessas ações.

Plano Preliminar para fortalecimento 

da EJA em SC 



Plano Preliminar para 

fortalecimento da EJA em SC

Estrutura do documento:

•São 09 Metas distribuídas em:

•Ações

•Estratégias

•Responsáveis 

•Prazos 



1. Oferecer condições de acesso, permanência e continuidade de 

escolarização 

2. Promover debates que viabilizem repensar /implantar as formas de 

organização curricular da EJA

3. Disponibilizar e garantir material didático, de apoio e tecnologias de 

informação e comunicação

4. Repensar políticas de avaliação para EJA

5. Constituir e ampliar o quadro funcional 

6. Oferecer formação continuada em serviço dos professores e 

profissionais que atuam na EJA 

7. Estabelecer políticas de formação inicial de docentes em nível de 

graduação voltadas à EJA.

8. Estabelecer políticas de formação continuada em serviço e na pós-

graduação voltadas a profissionais que atuam na EJA

9. Criar políticas de incentivo e financiamento para a pesquisa sobre 

Educação de Jovens e Adultos no âmbito das diversas instituições 

de ensino

Metas



•Formular, de maneira participativa, políticas públicas 

que se consolidem como política de Estado com 

financiamentos próprios para a modalidade.

•Assegurar o direito a oferta, a permanência e a 

qualidade à educação para os sujeitos jovens, adultos 

e idosos. 

•Diagnósticos reais de oferta que explicitem a 

demanda da EJA. 

Alguns desafios 



•Garantir a continuidade da escolarização aos jovens,

adultos e idosos na educação básica.

•Dispor múltiplas formas e espaços formais e não-

formais de ensino e aprendizagens .

•Ampliar o acesso de gestores e educadores da EJA

às políticas de formação inicial e continuada.

• Garantir a efetivação de docentes nos sistemas de

ensino

•Currículos que reflitam as diversidades dos sujeitos e

as especificidades regionais e locais.

Alguns desafios 



Se o país não for prá cada um

Pode estar certo

Não vai ser prá nenhum... 
Esmola - Skank

GRATA PELA ATENÇÃO!

Regina Bittencourt Souto

reginabittencourtsoutosouto@gmail.com

Fórum de EJA de Santa Catarina

www.forumeja.org.br

feejasc@gmail.com
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