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Memória da Reunião dos coordenadores do Fórum Goiano de Educação de Jovens e 
Adultos. 
 

 Goiânia, 10 de agosto de 2021.  
 

Memória da reunião do mês de agosto 
 

Reunião ordinária do mês de abril de 2021 que acontecerá no dia 10 de agosto 
(terça-feira), às 14 horas, pela Plataforma google meet  link 

 
Presentes: Ana Santana, Claudia Costa, Claudia Queiroz, Rones Paranhos,  
Lucas Avelar, Luciana Ponce, Maria Margarida, Raissa Bomfim, Renato Ribeiro, Roger 
Alves, Walquiria Cunha, Ramon Marcelino, Patrícia Marcelino, Yago Guilherme, Andreia 
Ricardo, Jefferson Acevedo, Hugo Santos.  
Justificaram: Brandina Fátima, Vania Olaria, 
 
Pauta da reunião:  
1. Informes (das Instituições, Movimento Nacional, Café com Paulo Freire, outros)  
2. Matrículas e volta às aulas presenciais  
3. Conferência livre de EJA  
4. Discussão das diretrizes de alinhamento à BNCC  
5. Encaminhamentos 

 
 

1. Informes (das Instituições, Movimento Nacional, Café com Paulo Freire, outros)  
No cafe com Paulo Freire foi informado sobre os 5 encontros que foram realizados 
durante o primeiro semestre de 2021. As reuniões continuarão no último sabado de 
cada mes e em agosto ser a leitura da Pedagogia da Esperança. No encontro com o 
Forum Nacional foi falado sebre o ENEJA (previsto pra acontecer em agosto de 2022 
com um grupo pequeno presencial e utro grupo on-line) e EREJA (novembro de 2021). 
Ficou o tema para aprofundar sobre o trabalho, diveridade e curriculo, sendo que o 
trabalho será o tema central. Buscar um movimento com os varios sindicatos que 
possm nos aproximar dos sujeitos jovens e adultos. Comissão de elaboração esta 
organizando em encontro regional da EJA para o dia 11 de novembro com 2 lives com 
dialogo com os foruns de Eja e em outubro com o IF. Grupo de estudos dos doreitos 
humanos da PUC aberto ao publico e assim que tivwe com as datas corretas, será 
divulgado em nossos grupos. Dia 19 de agosto terá lançamento da CONAP e será de 
grande importancia a nossa participação para marcar a nosso discussão sobre a EJA. 
UNDIME trocou de presidencia e estão solicitando um representante do forum. 
Solicitamos tambem uma reuniao com eles para tratarmos de matriculas nos 
minicipios. 
 
 
 

2. Matrículas e volta às aulas presenciais 
Em junho recebemos um denuncia de que a secretaria estadual de educação estava 
fazendo matricula somente pelo site e não presencial. Entramos em contato com a 
Brandina para saber se o conselho estadual estava por dentro e tambem com o 
secretario de Educação estadual. Agendamos uma reuniao com o Samy que afirnmou  



que estava liberado sim a matricula no presencial, porem os alunos reclamam que isso 
não é possivel. Precisamos dar uma resposta ao conselho de educação sobre essa 
denuncia que fizemos a respeito das matriculas somente modo online. Foi sugerido 
que fossemos nas escolas para que possamos ter um quantitativo de matriculas nas 
escolas que atendem EJA. Na escola estadual Arco-iris (CEJA) esta acontecendo as 
matriculas presencial , na intenção de abrir turmas e o aluno tem a opção de assisitir 
aula presencial ou remota, porem as avaliações serão realizadas com escalonamento 
e presencial, no turno noturno. As escolas tem seguido protocolos de segurança devido 
a pandemia. Foi sugerido que alguns alunos gravassem um video rápido para provar 
que há contradições entre a secretaria da escola e a secretaria estadual. Nós, 
enquanto forum, temos o papel de denunciar quando o direito a educação esta sendo 
negado e assim protocoloaremos mais uma vez no ministerio publico essa denuncia. 
Estamos vivendo um momento contraditorio pois os professores tem medo de se 
pronunciar e sofrer perseguição. Precisamos fortalecer juntamente com aqueles 
alunos que querem estudar. Reuniao com representante da camara e sindicato para 
esclarecer sobre a volta as aulas presenciais.  
 

3. Conferência livre de EJA  
A nossa conferencia livre sera discutida sobre o alinhamento da BNCC e tambem 
sera discutido no CONAP. A data sugerida é 8 de setembro. Acreditamos que essa 
data esta muito proxima para organização do evento e foi sugerido para o dia 29 de 
setembro, quarta-feira.  
Segue o link da Primeira Conferência livre de EJA : Live ANPEd 07/07: "EJA, Educação 

Profissional e Educação Especial nas Novas Diretrizes Operacionais" - YouTube 
 

4. Discussão das diretrizes de alinhamento à BNCC  
O fórum nacional produziu um documento discutindo as nossas falas em relação aos 
eixos. Pensamos em um currículo que volte para a realizada dos sujeitos da EJA. Em 
novembro de 2020 recebemos um documento com um prazo curto para fazer uma 
devolutiva para pensar e refletir sobre o documento. Num prazo de 6 dias enviamos 
toda a nossa opinião e reforçando a nossa construção histórica sobre o currículo. Não 
obtivemos resposta. Enviamos ofício cobrando uma resposta e em marco de 2021 
recebemos a resposta que o documento já estava sendo homologado pelo ministro e 
que não poderia ter nenhuma inferência no documento. Em abril recebemos a 
resolução 01/2021 já com a diretrizes curriculares pronta e nega esse nosso histórico. 
Ele não revoga e nega a resolução 3/2010 que levou 3 anos para ser planejada e 
homologada. Nosso embate está nessa questão de colocar no documento as 
conquistas realizadas pela EJA ao longo dos anos. Ha controvérsias quando se fala 
da “EJA ao longo da vida”, “EJA inclusiva” e “EJA profissional” e isso pode trazer 
prejuízos para a modalidade. 

 
5. Encaminhamentos 

Solicitar que alunos gravem videos falando sobre as matriculas somente via internet e 
divulgar nas redes sociais.Definir a realização da live para a Conferencia Livre. Todos 
foram convidados a participar da pesquisa EJA TEC no dia 21 de setembro. Solicitar 
reunião com os SINDICATOS , CUT, Secretaria Estadual, ALEGO, Camara de 
Educação Basica. Conselho Estadual de Educação respondendo o ofcicio sobre o 
representante do Forum. .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6ZmoO3PIhM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=v6ZmoO3PIhM&t=7s

