
O Portal 

O Portal dos Fóruns de EJA é uma fonte multimídia, resultado de uma 

construção coletiva dos diversos fóruns existentes no Brasil (desde 1996), organizados 

por estados da Federação, e conta com uma coordenação nacional sediada em Brasília. 

 

Portal dos Fóruns de EJA disponível em: http://www.forumeja.org.br/  acesso em 5/4/2011 17:50 

 

A página do Fórum Goiano de EJA encontra-se articulada com os demais Fóruns 

a nível nacional, sendo que no período de junho/2010 a abril/2011 passou por um 

processo de reorganização de estética e de conteúdo, conforme podemos comparar: 



Portal do Fórum Goiano de EJA em agosto/2010 

 

Portal do Fórum Goiano de EJA em 5/4/2011 

 

Esta reorganização adveio de um recurso recebido do governo federal a partir do 

projeto que previa a contratação de um técnico em informática e dois bolsistas. Com a 

chegada do recurso, foram realizadas várias reuniões com os membros do Fórum, a fim 

de definir como seria a reorganização do espaço do Portal. Em outubro/2010, após 

mapear o que havia no site, buscar sugestões em outros sites e dialogar com os 

membros do Fórum, foi construído um boneco de como deveria ficar a página, o qual 



foi encaminhado para a coordenação nacional, que paralelamente também estava 

reconfigurando o Portal Nacional. 

O redesenho da página do Fórum Goiano de EJA orientou-se por alguns 

princípios: facilitar o acesso aos interessados e atuantes na temática, organizar o 

material por categorias, favorecer que alunos e professores de EJA tivessem acesso a 

materiais e informações relacionados à modalidade, organizar e divulgar as ações do 

Fórum. 

Após algumas negociações com a equipe do Portal Nacional, postou-se com o 

apoio dela o menu horizontal no qual encontramos os seguintes tópicos: Portal, Fórum, 

Parceiros, Fóruns Regionais, Encontros, Educador e Educando, e por fim a guia de 

Movimentos sociais. Estes foram colocados porque têm uma diversidade de materiais e 

a guia horizontal permite subdivisões sem que o acesso seja dificultado; bem como 

representam os segmentos que se constituem desafios ao Fórum para trazer as 

produções e/ou materiais de apoio e divulgação. 

No menu vertical, encontramos os itens Pesquisas, Publicações, Grupos de 

Estudo, Mídias, Sites de Interesses e ir para o Sítio Brasil. Na lateral aparecem ainda o 

link para as páginas dos sítios Educação Profissional, Centro de Referência Memória 

Viva e Agenda Territorial. 

 


