XIV ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA
19 a 21.05.2016
GOIÂNIA - GOIÁS

BOLETIM INFORMATIVO I

Fórum Goiano de EJA – “20 anos da EJA como modalidade na LDB
9394/96: E na prática?”

Companheiros(as),
Sabemos que o enfrentamento do contexto socieconômico e político atual é um
desafio que perpassa por toda a sociedade e, principalmente, por políticas públicas
decentes. Precisamos “estar atentos e fortes” na defesa da democracia, além de
continuarmos em nossa labuta para enfrentar todos os desafios e embates na
educação em Goiás. Portanto, precisamos nos organizar para que a nossa unidade
possa assegurar as ações necessárias nesse atual contexto. Nosso XIV Encontro
Estadual está se aproximando e temos muito a dialogar, avaliar e planejar.
Sabemos, também, que não basta ter políticas públicas; é preciso que elas sejam
concretizadas e para que isto aconteça, faz- se necessário, não só discussões, reflexões,
mas, sobretudo, mobilização permanente. Há 15 anos o Fórum Goiano de EJA vem
sendo este elemento mobilizador de luta pela qualidade da EJA em Goiás, que ora se
expressa por meio de reuniões ordinárias, extraordinárias, encontros temáticos,
regionais e estadual.
Este

ano,

o

Encontro

Estadual

acontecerá

em

Goiânia,

na

Escola

de

Humanidade da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás. Na ocasião,
discutiremos questões importantes para o fortalecimento da EJA em Goiás. Portanto,
este é o momento de juntos, gestores de sistemas de ensino, gestores de escolas,
educadores, educandos e pesquisadores pensarmos e nos posicionarmos ante aos
avanços e desafios dos 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº
9.394/96, bem como de sua regulamentação nas Diretrizes Curriculares da EJA,
criação e implantação dos Planos Educacionais nos níveis nacional, estadual e
municipal, etc. É fundamental discutirmos e conhecermos um pouco mais, as
perspectivas

dos

educandos

da

EJA;

experiências

exitosas;

possibilidades

de

aproximação entre Educação Popular e EJA e muito mais.
E diante do contexto em que nos inserimos do golpe de Estado em âmbito
nacional, irmos além, e pensarmos processos de resistências, se preciso for, para
melhoria da EJA em Goiás. Como vocês estão percebendo, a programação está
desafiadora.

Este ‘Boletim Informativo’ é apenas um chamamento aos interessados a
organizarem suas agendas.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora do XIV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA

Local de realização do encontro:
Escola de Formação de Professores e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás – PUC Goiás. Campus 1, Área VI: Rua 227 Qd. 66 nº 3.669. Setor Universitário.
Goiânia - GO
Secretaria: sala 303 - credenciamento a partir das 18h
Programação
19/05 (quinta-feira)
Noite 19h – Abertura e momento cultural -Coral Vozes e Cores da PUC Goiás
- Mesa Oficial (educando; educadores; representantes dos Fóruns Regionais, das
instituições e movimentos sociais/sindicatos parceiros do Fórum e secretários)
- Diálogo de abertura: “20 anos da EJA como modalidade da Educação Básica: e

na prática?”
- Educanda/o – Richard
- Educador/a – Maria José do Nascimento (SME de Goiânia, Centro de Educação
Profissional Sebastião de Siqueira (Cepss))
- Maria Emilia de Castro Rodrigues (UFG e Fórum).
Mediadora: Cláudia Borges Costa (SME Goiânia e Fórum)
20/05 (sexta-feira)
Manhã
08h - Apresentação Cultural - Violeiro da EJA – Gabriel Gomes
8h20min às 10h - Mesa Temática: “Oferta da EJA no Estado de Goiás: direito ou

ação compensatória” – Edinéia de Lourdes Pereira (Sintego, SME Goiânia, Fórum),
Helimar Vieira (Seduce GO e Fórum) e Márcia Pereira Melo (SME Goiânia e Fórum).
Mediadora: Esmeraldina Maria dos Santos (SME Goiânia e Fórum).
10h - Reuniões por Fórum Regional (fortalecimento das estruturas que estão nascendo,
balanço sobre as comissões, os fóruns já constituídos avaliarem sua caminhada e
realizarem um planejamento para o ano de 2016).
- Fórum Regional do Entorno: Rita e Genilde (sala 210)
- Fórum Regional Metropolitano: Rafael, Sr. Teixeira e Marcos Otoniel (sala 212)
- Fórum Regional das Águas: Helimar e Márcia - (sala 308)
- Outros Fóruns: Edineia e Esmeraldina - (sala 309)
12h – Almoço
Tarde

14h - Rodas de Prosas:
 Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e o Portal dos
Fóruns (Sala 105)
Coordenação: Cláudia Borges Costa e Josué Vidal Pereira
 Alfabetização e Continuidade na Educação Básica (Ensinos Fundamental e Médio)
e o Portal dos Fóruns (Sala 210)
Coordenação: Vânia Olária
 Sujeitos da EJA: diversidade, identidade (relações étnico-raciais, de gênero e
orientação sexual) e o Portal dos Fóruns (Sala 212)
Coordenação: Márcia Pereira Melo e Fabiano Olinto
 Formação de Professores/Currículo na Educação de Jovens e Adultos e o Portal
dos Fóruns (Sala 308)
Coordenação: Maria Emilia de Castro Rodrigues e Rones Paranhos
 EJA nas Prisões, Medidas Socioeducativas e o Portal dos Fóruns. (Sala 309)
Coordenação: Nelson C. Júnior, Josivaldo e Thaís Menezes Rímoli (Secretaria Cidadã)
Noite
Local: Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA
Rua 233, s/ nº Setor Universitário
Atividade cultural:
Lançamento do livro – PIBID CEJA/PUC
19h - Noite de prosa dos educadores e trabalhadores estudantes da EJA.
Relatoria: Maria Emilia de Castro Rodrigues e Josué
Educadores: Maria Margarida Machado Ferro
Educandos: Teixeira, Igor (grêmio IFG), Educando do CEJA.
Mediadores: Márcia Pereira Melo, Nelson.
21/05 (sábado)
Manhã
8h – Monólogo sobre Ferreira Gullar - Nelson C. Júnior
8h30min - Apresentação do Portal do Fórum Goiano de EJA
8h40min - Plenária:
- Socialização dos debates ocorridos nas Rodas.
- Partilha dos debates ocorridos nas mesas temáticas, reuniões dos fóruns regionais e
rodas de prosas (Leitura dos encaminhamentos, defesas e proposições, destaques etc.).
- Escolha dos delegados para o IV EREJA – ago./2016, em Brasília.
- Referendo da nova coordenação do Fórum para o biênio 2016/2018.
Coordenação: Márcia Pereira Melo e Cláudia Borges Costa
Obs.: Todos os participantes do Fórum devem fazer e pagar sua inscrição, exceto
educandos do interior, que devem fazer a inscrição, sendo que a hospedagem será
no Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás – Sintego hospedagem (Rua
83A, nº 58, Setor Sul, CEP 747083-030, telefone: 32918383); e o Fórum assumirá sua
alimentação.

