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Goiânia, 11 de março de 2021. 

Ofício nº 013/2021 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 
Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Ordinária. 

 

Caros Companheiro/as, 

Infelizmente no último dia 08 perdemos nossa inestimável amiga, 

companheira e umas das fundadoras do Fórum Goiano de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), a professora Maria Emília de Castro Rodrigues, por causa desse 

vírus que assola o mundo. Nossa companheira lutava incansavelmente para que 

nossos jovens, adultos e idosos tivessem seu direito de matrícula e permanência 

respeitado na escola, e que houvesse uma educação libertadora pautada na 

igualdade, qualificação e reparação. Ela vivenciou os princípios freireanos 

acolhendo a todos ao seu redor com muita amorosidade.  

Pelo legado da nossa adimirável Maria Emília, seguiremos nossas 

atividades, lembrando tudo o que ela nos ensinou e na certeza que continuará nos 

inspirando.  

Nossa segunda Reunião Ordinária do mês de março 2021 será remarcada 

para a próxima semana. É tempo de unir forças e, nesse sentido, a Coordenação 

Colegiada convida a todos/as a participarem da reunião ordinária do mês de 

março de 2021 que acontecerá no dia 16 de março (terça-feira), às 14 horas, 

pela Plataforma google meet no link: http://meet.google.com/sbb-gujh-qgy  

Contamos com todos/as nesse encontro para dialogarmos e nos abraçarmos, 

ainda que seja pelo olhar. O Fórum de EJA depende da participação de cada um/a 

de nós. 

 

Pauta da reunião: 

1. Informes (das Instituições, Movimento Nacional, Café com Paulo Freire, 
Reunião com a Seduc, outros) 

2.   Encontro estadual da EJA 

3. Pesquisa sobre a EJATEC do IFG 

http://meet.google.com/sbb-gujh-qgy


4. Avaliação das comissões 

5. Avaliação do Plano Municipal de Educação de Goiânia 

6. Encaminhamentos 

 
 

Ana Santana Moreira; Camila Di Paiva Malheiros Rocha; Lucas Martins de Avelar; Vânia 

Olária Pereira. 

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com 
 

mailto:forumejago@gmail.com

