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Goiânia, 06 de abril de 2021. 

Ofício nº 017/2021 

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, 

Esta será nossa terceira Reunião Ordinária de 2021. Precisamos dialogar e 

encontrar caminhos para seguir fazendo os enfrentamentos com os sujeitos da 

EJA. Nossa união precisa ser fortalecida e, nesse sentido, a Coordenação 

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

de 2021 que acontecerá no dia 13 de abril (terça-feira), às 14 horas, pela 

Plataforma google meet no link: meet.google.com/usd-enjk-aix 

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, 
outros) 

2.  Encontro Estadual da EJA 

3. Pesquisa sobre a EJATEC do IFG 

4. Participação dos educandos da EJA no Fórum 

5. Acompanhamento do Plano Municipal de Educação de Goiânia 

6. Articulação dos fóruns do interior 

7. 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
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Goiânia, 22 de junho de 2021. 

Ofício nº 026/2021 

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, 

Sentimos a necessidade de avaliarmos o Encontro Estadual da EJA, 

ocorrido no último dia 09, por isso estamos convidando a todos/as para uma 

Reunião Extraordinária. É necessário também refletirmos sobre as matrículas do 

próximo semestre, diante da inviabilidade da matrícula presencial na rede 

estadual. Precisamos nos unir e ouvir todos os envolvidos com a EJA. Nesse 

sentido, a Coordenação Colegiada convida a todos/as a participarem da reunião 

ordinária do mês de junho de 2021 que acontecerá no dia 29 de junho (terça-

feira), às 14 horas, pela Plataforma google meet no link: 

https://meet.google.com/bzc-ript-nkk 

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, 
outros) 

2. Avaliação do Encontro Estadual da EJA 

3. Matrículas da EJA 

4. 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
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Goiânia, 04 de maio de 2021. 

Ofício nº 018/2021 

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, 

Esta será nossa quarta Reunião Ordinária de 2021. Precisamos dialogar e 

organizar nosso Encontro Estadual da EJA. Precisamos nos unir para construir um 

excelente encontro e, nesse sentido, a Coordenação Colegiada convida a todos/as 

a participarem da reunião ordinária do mês de abril de 2021 que acontecerá no dia 

11 de maio (terça-feira), às 14 horas, pela Plataforma google meet no link: 

meet.google.com/usd-enjk-aix 

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, 
outros) 

2. CONAPE 2022/Etapas Estaduais: Conferência Estadual de Educação de 
Goiás 

3. Mobilização dos estudantes da EJA 

4. Encontro Estadual da EJA 

5. 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
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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


 
Oficio nº 003/2021. Goiânia, 08 de fevereiro de 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, 

Esta será a nossa primeira Reunião Ordinária de 2021. Aproveitamos para 

agradecer o companheirismo e o compromisso solidário de cada um/uma com as causas 

da EJA no ano de 2020. Sabemos das inúmeras dificuldades vivenciadas por nós, tanto 

no âmbito coletivo como no individual. Para além das dificuldades muitos aprendizados 

foram somados que a gente possa fazer desse aprendizado e as reflexões advindas de 

todo esse tempo, possa ser ponte para a construção social em que a humanidade tenha 

mais respeito que as “coisas”. Reafirmamos a necessidade de unirmos forças para essa 

construção. Nesse sentido, convidamos a todos/as a participarem da reunião ordinária 

do mês de fevereiro de 2021 que acontecerá no dia 11 de fevereiro (quinta-feira), às 

14 horas, pela Plataforma google meet no link: http://meet.google.com/sbw-mjwy-

xmh 

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, outros) 

2. Situação da matrículas nas redes estadual e municipais 

3. Encontros estadual e regional de EJA  

4. Avaliação das comissões  

5. Encaminhamentos 
 
 
 
 

______________ _______________ 

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

Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

forumejago@gmail.com 

http://meet.google.com/sbw-mjwy-xmh
http://meet.google.com/sbw-mjwy-xmh
mailto:forumejago@gmail.com
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Ofício nº 028/2021 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

 

 
Goiânia, 03 de agosto de 2021. 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Ordinária. 

 

Caros Companheiro/as, 

 

 
Esta será nossa primeira Reunião Ordinária do segundo semestre de 2021. 

Precisamos dialogar e encontrar caminhos para seguir fazendo os enfrentamentos 

com os sujeitos da EJA. Nossa união precisa ser fortalecida e, nesse sentido, a 

Coordenação Colegiada convida a todos/as a participarem da reunião ordinária do 

mês de junho de 2021 que acontecerá no dia 10 de agosto (terça-feira), às 14 

horas, pela Plataforma google meet no link: http://meet.google.com/usy- 

xkgm-edz 

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 

denós. 

 
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 
 
 
 
 

 
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 

http://meet.google.com/usy-
mailto:forumejago@gmail.com

