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Sites
Ministério da Educação
http://www.mec.gov.br
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao
Conselho Nacional de Educação (CNE)
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
http://portal.inep.gov.br
Conselho Estadual de Educação
http://www.cee.ce.gov.br
Instituto Paulo Freire
http://www.paulofreire.org/
Portal dos Fóruns de EJA
http://forumeja.org.br/
Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos (CEREJA)
www.cereja.org.br
Portal eletrônico, com o objetivo de oferecer a profissionais interessados em EJA a ampliação de
conteúdos e o incentivo à disseminação de uma cultura de reflexão e difusão dos saberes.
Centro de Mídias de Educação dos Amazonas
http://www.centrodemidias.am.gov.br/
Centro de Educação à Distância do Ceará (CED)
http://www.ced.seduc.ce.gov.br/
Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ)
http://cederj.edu.br/fundacao/
Órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – (SECT), desenvolve projetos
nas áreas de Graduação a Distância (Consórcio Cederj); Divulgação Científica; Pré-Vestibular
Social; Extensão (Formação Continuada de Professores) e Ceja – Ensino de Jovens e Adultos.
Projeto E- JOVEM
http://projetoejovem.seduc.ce.gov.br/site/

Filmes
O Estudante
Direção: Roberto Girault
Elenco: José Carlos Ruiz, Daniel Martinez
Gênero: Comédia Dramática
Nacionalidade: México
Sinopse: Chano (Jorge Lavat) tem 60 anos e resolveu se inscrever para cursar Literatura na
faculdade. Com isso ele passa a lidar com os jovens, um universo bastante diferente do qual está
acostumado.
Preciosa - Uma história de esperança
Ano de lançamento: 2010
Gênero: Drama
Direção: Lee Daniels
Elenco: Gabourey Sidibe, Mo'Nique, Paula Patton mais
Nacionalidade Eua
Sinopse: A adolescente de 16 anos Claireece sofre uma série de privações durante sua juventude
e tem um filho apelidado de "Mongo", por ser portador de síndrome de Down que está sob os
cuidados da avó. Quando engravida pela segunda vez, Preciosa é suspensa da escola. A sra.
Lichtenstein (Nealla Gordon) consegue para ela uma escola alternativa, que possa ajudá-la a
melhor lidar com sua vida. Lá Preciosa encontra um meio de fugir de sua existência traumática, se
refugiando em sua imaginação.
À margem da imagem
Direção: Evaldo Mocarzel (2003)
Documentário sobre a sobrevivência, o estilo de vida e a cultura dos moradores de rua de São
Paulo. Temas como exclusão social, desemprego, alcoolismo, loucura e religiosidade permeiam a
narrativa e estimulam a discussão sobre essas comunidades marginalizadas e esquecidas em
meio ao fluxo da cidade.
A Educação de Rita/O Despertar de Rita
Gênero; Comédia/Drama
Nacionalidade: Reino Unido
Direção: Lewis Gilbert
Ano Lançamento: 1983
Duração: 110 minutos
Sinopse: Conta a história de Frank (Michael Caine), um professor universitário desencantado com
a vida e grande apreciador de uísque. Por sua vez, Rita (Julie Walters) é uma cabeleireira
simplória que está se empenhando em aprender e inscreve-se num curso universitário de
Literatura determinada a mudar a sua vida.
http://professoressolidarios.blogspot.com.br/2011/02/filmes-indicados-para-educacao-de.html
http://mariasaturnino.blogspot.com.br/2012/03/sugestoes-de-filmes-para-eja.html

