
 

INFORMATIVO – 003/2009 
 
Para coordenadores da EJA 
 

� Solicitamos que nos envie até o dia 19/03 (Quinta-feira) a relação de professores que não estão 
participando da Formação Continuada: “Aperfeiçoando minha prática pedagógica no planejamento e 
avaliação na perspectiva das novas tecnologias dentro da Educação de Jovens e Adultos” e suas 
respectivas disciplinas. 

Motivo: No Calendário 2009 EJA dia 21 de Março está previsto o Trabalho Pedagógico. Esse trabalho será 
realizado no Centro de Formação dos Profissionais em Educação, Ciência e Tecnologia das 8h às 11h.  
Pedimos aos professores que não estão fazendo a Formação Continuada que compareçam trazendo as 
Apostilas que trabalham.  A responsabilidade desse Trabalho ficará a cargo da Coordenadora da EJA: Elane. 
 
� No dia 21 de Março estará sendo realizado no Centro de Formação dos Profissionais em Educação, Ciência 

e Tecnologia: 
� Oficina: Fazer Pedagógico e Conhecimento Tecnológico: Um desafio a Coordenação da EJA. 

 Local: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 Horário: 7h30min às 12h30min 
 

� Formação Continuada para professores. 
       Local: Sala 15 
       Horário: 7h30min às 12h30min 
 

� Trabalho Pedagógico com os professores de todas as escolas que não estão participando da 
Formação Continuada. 

      Local: Sala 11 
      Horário: 8h às 11h. 
      

� De acordo com o Calendário 2009 EJA o Conselho de Classe será realizado no dia 04 de Abril (Sábado) 
pedimos que tragam na Sexta-feira dia 20  o horário que será realizado o Conselho de Classe na sua 
Escola. 

 
� Relembramos que no dia 27 de março estaremos passando nas escolas recolhendo a cópia dos Canhotos 

do 1º Bimestre EJA para fazermos o Desempenho Acadêmico 
 

 
“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática.” 
Paulo Freire 

 
 

Anápolis, 17 de Março de 2009 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência Tecnologia. 
    Departamento da Educação de Jovens e Adultos 
 


