
XI ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA 

- 17 A 19 DE MAIO DE 2012 -  

CALDAS NOVAS - GOIÁS 

BOLETIM INFORMATIVO I  

Fórum Goiano de EJA – Educação de jovens e adultos em Goiás: luta política e pedagógica 

Companheiros(as), 

Sabemos que o enfrentamento ao modelo neoliberal que domina a educação nos últimos tempos é um 
desafio que perpassa por toda a sociedade e, principalmente, por políticas públicas decentes. 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 mais de uma década, 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 com as instituições que atuam em EJA; reuniões ordinárias, extraordinárias, 
encontros temáticos, regionais e estadual do Fórum. Este ano, o Encontro Estadual acontecerá em Caldas 
Novas. Na ocasião, estaremos discutindo questões importantes para o fortalecimento da EJA em Goiás. 
Portanto, companheiros(as), este é o momento de juntos, gestores de sistemas de ensino, gestores de escolas, 
movimentos sociais e de educação popular, SESI, Conselhos/Uncme/Consed, instituições de ensino superior, 
educadores e educandos, pensarmos e nos posicionarmos ante aos avanços e desafios dos Planos Educacionais 
nos níveis nacional, estadual e municipal; Conhecermos um pouco mais, as perspectivas dos educandos da EJA; 
as experiências exitosas; discutirmos as possibilidades de aproximação entre Educação Popular e EJA e muito 
mais. Indo além, é o momento de pensarmos em processos de resistências, se preciso for, para melhoria da EJA 
em Goiás. Como vocês estão percebendo, a programação está desafiadora. 

Evento: XI Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA 
Data: 17 a 19/05/2012; 
Locais:  
- Abertura, mesas e o encerramento: Centro de Eventos Municipal Ilídia Lopes (Rodoviária). Endereço: 
(Terminal Rodoviário) Av. Cel. Bento de Godoy, nº 2095, Jardim Hanashiro, Caldas Novas - Goiás. 
- Oficinas e reuniões: Unidade Universitária da UEG - de Caldas Novas. Endereço: Av. das Brisas, s/nº, 
Parque das Brisas, Caldas Novas – Goiás. 
- Mobilização pela EJA: em escolas municipais de Caldas Novas. 

Inscrições e informações:  

As inscrições serão realizadas no site: www.forumeja.org.br/go 
Email: forumejago@gmail.com 

� Valor da inscrição total do encontro: 
- com hospedagem e alimentação: R$ 140,00 (café da manhã, almoço e caldo - a noite) 
- sem hospedagem, com almoço: 40 reais 

� Informações: 

• SME de Caldas Novas – Jesiel (64) 34543531 

• SME de Goiânia - DEF-AJA: Márcia – (62) 3524-8923 

• SEDUC/Nued - Helimar  - (62) 3201-3136 

• Faculdade de Educação - Sala 214: (62) 3209-6213 
 

Hospedagem: 

- Residencial Ecologic Park das Thermas.                         Telefone: (64) 34530844/7078 
Endereço: Condomínio Residencial Ecologic Park das Thermas, Próximo a Praça Setor Bueno e a GO-139; site: 
www.ecologicpark.com.br  
OBS: O apartamento estará disponível a partir das 12 h., levar roupa de cama e banho. Hospedagem: em 
apartamentos para 6/7 pessoas, flat, sendo dois beliches e uma cama de casal em cada apartamento. 
Controle da alimentação será feito pelo hotel: por pessoa. 



Historicamente temos optado por privilegiar espaços para discussão e ampliar as possibilidade de 

participação dos educadores e educandos. Nesse sentido, as comissões organizadoras têm primado por 
pesquisar espaços de hospedagem/alimentação cujo custo seja o mais acessível possível aos participantes. 
 

OBS. FAVOR MARCAR O RETORNO DE PASSAGENS/ÔNIBUS APÓS AS 15h. 

Este ‘Boletim Informativo I’ é um chamamento aos interessados a organizarem suas agendas. 

 Aguardem o Boletim Informativo II com orientações mais detalhadas!  

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do XI Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA 
 
PROGRAMAÇÃO 
Dia 17/05 (quinta-feira) – Centro de Eventos Municipal Ilídia Lopes (Rodoviária). 
18h30min - Apresentação de slides: 10 anos do Fórum Goiano de EJA 
19h - Atividade cultural 
19h20min- Abertura Oficial 
20h – Mesa: Experiências, convivências e perspectivas na EJA sob o olhar dos educandos. 

• Convidados: Educandos da EJA do ensino fundamental e médio. 

• Mediadores: Jesiel Simplício (SME e Conselho Municipal de Caldas Novas) e Helimar Vieira (SEDUC-GO) 
 

Dia 18/05/2012 (sexta-feira) 
manhã – Centro de Eventos Municipal Ilídia Lopes (Rodoviária).   
8h- Mesas temáticas: 
Mesa 1 – A EJA após 10 anos dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação: avanços, desafios.  

• Convidados: Maria Margarida Machado (UFG); representantes da Seduc-Goiás e SME de Goiatuba 

• Coordenadora: Cláudia Borges da Costa (SME de Goiânia) 
Mesa 2 – Contribuições da educação popular para a permanência dos educandos na EJA. 

• Convidados: Alda Maria Borges Cunha; Rede de Educação Cidadã -Recid; Márcia Pereira Melo (SME de 
Goiânia) 

• Coordenadora: Dinorá de Castro Gomes 
Mesa 3 – O trabalho pedagógico na EJA: reflexões, possibilidades e desafios.  

• Convidados: Vanessa Gabassa (UFG); Esmeraldina Maria dos Santos (SME de Goiânia); representantes da 
Seduc-Goiás 

• Coordenadora: Janaína Cristina de Jesus (PUC Goiás) 
11h30min às 12h - Exposição de pôsteres e trabalhos 
12h – Almoço 
 

tarde – UEG de Caldas Novas 

14h - Reuniões por Fórum Regional 

16h - Oficinas/ Troca de experiências 
1. Mundo do Trabalho na EJA 
2. EJA em prisões  
3. Material didático na EJA 
4. A EJA no Portal dos Fóruns 
5. Recid/ Movimentos Sociais/Economia Solidária 
6. Formação de Professores 
7. Educação Física na EJA 
8. Educação Fiscal 
 

noite – Hotel e Escolas da SME de Caldas Novas 

19h – Jantar 
20h – Atividades: 

1)1)1)1)  Reunião ampliada “O sentido dos Fóruns de EJA”. 
2) Mobilização pela EJA – Educação como direito ao longo da vida. 

 

Dia 19/05/2012 (sábado/ manhã) – Auditório da Câmara Municipal de Caldas Novas 

8h – Atividade cultural 
8h30min- Plenária Final  
12h - Almoço/Encerramento 


