II Encontro Regional de Educação de Jovens e Adultos do Centro-Oeste
II EREJA-CO
De 08 a 10 de novembro de 2012 – Goiânia-GO

III BOLETIM

Companheiros da Região Centro Oeste, reforçamos que é com muito carinho e
alegria que nós, membros do Fórum Goiano de EJA, estamos preparando este II EREJA.
Sabemos do grande desafio, mas quando se prepara, em parceria com o coletivo, as
dificuldades podem ser amenizadas.
Estamos na iminência de fechar nossa Programação, nesse sentido, consideramos
importante contar com as sugestões dos companheiros. Dessa forma, em breve iremos
disponibilizar a todos nossa Programação. A ideia de pensarmos a EJA no Centro Oeste:
Sentidos, Políticas e Ações de Fortalecimento tem o objetivo de refletirmos sobre as
políticas de EJA em nossa região, bem como nossa articulação enquanto movimento em
defesa da Educação de Jovens e Adultos.
Na expectativa de iniciar nossas reflexões, consideramos importante conversar
com os sujeitos da EJA, assim, propomos como Diálogo da Abertura: Sentidos do viver e
da educação para os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, com a professora
Maria Luiza Angelim, UNB. Informamos que fizemos contato com a citada profissional
que prontamente se colocou à disposição para realizar essa parte da Programação.
Consideramos pertinente trazer para nossas discussões o debate nacional sobre o
Plano Nacional de Educação, portanto, estamos propondo uma mesa, na sexta-feira, dia
09 de novembro, sobre a inserção da EJA no debate nacional, o qual passa também
pela discussão do PNL. Na sequência, consideramos importante um momento para a
discussão dos segmentos dos fóruns e, em seguida, as rodas temáticas, no sentido de
oportunizar os vários temas pertinentes e que nos inquietam na dinâmica da EJA. No
sábado faremos nossa Plenária Final buscando reafirmar nossas prioridades e ações
objetivas para nosso fortalecimento enquanto Região.
Apresentamos, a seguir, nossos espaços já agendados para o encontro e vamos
continuar nosso diálogo sobre a programação. Estamos, também, tentando fechar os
locais dos almoços e lanches.
1. Hospedagem e Café da Manhã:

Os participantes dos demais estados da Região Centro Oeste e de outros
municípios de Goiás ficarão no Clube Antônio Ferreira Pacheco, em parceria
estabelecida com o Sesi:

O Clube fica localizado na Avenida João Leite nº 915, Setor Santa Genoveva.
Telefone: (62) 3265-0100. Nosso suporte na recepção de todos: Ariadiny – 9144-8846

2. Demais atividades serão realizadas nos espaços da Faculdade de Educação (FE) da
dade Universidade Federal de Goiás.

A faculdade de Educação da UFG fica localizada
na Rua 235, s/n. Setor Universitário – 3209-6213

Atenciosamente,
Coordenação Colegiada Fórum Goiano de EJA

