
 

 

FÓRUM GOIANO DE EJA 

Reunião – 11 nov. 2016  

Encaminhamentos – Pauta 2 

Encaminhamento A: Os alunos da FE/UFG estavam no mesmo 

momento de nossa reunião realizando uma assembleia para 

deliberarem sobre as atividades de desocupação da unidade 

(mandatos judiciais em curso). Com isso, o fórum decidiu verticalizar 

suas ações em escolas de EJA no sentido de apresentar uma análise 

de conjuntura sobre as PECs 55/241, Reforma do Ensino Médio, 

Escola sem Mordaça. Foi definido as seguintes escolas: 

Escola Municipal Novo Mundo (Data: ??? – Márcia) 

Escola Municipal Darcy Ribeiro (Data: ??? – Márcia) 

Escola Municipal Patrícia (Data: ??? – Márcia) 

Escola Municipal Getulino Artiaga (Data: ??? – Maria José) 

 

As datas para a realização dos encontros deverão ser definidas ainda 

na semana correspondente ao período 16 – 18 de novembro. Para o 

deslocamento às escolas a companheira Márcia se responsabilizou 

por organizar o transporte da Secretaria.  

 

Encaminhamento B: Será realizado no encontro de formação com 

os apoios e coordenadores uma fala sobre a PEC 55/241. O 

companheiro Nelson convidou o Prof. Frederico Dourado (PUC) para 

fazer essa fala. A presença do convidado do companheiro Nelson já 

foi confirmada 

Data: 28/11/2016    Local: Faculdade de Educação – UFG 

 

Encaminhamento C: Grupo para a elaboração de material para 

divulga a EJA em período de matricula na redes (folhetos / 

mosquitinhos de divulgação) 

Equipe: Renúsia, Maria Emília, Kátia e Cláudia 

 

Encaminhamentos – Pauta 3 

Encaminhamento A: A companheira Márcia se responsabilizou por 

pegar o ofício no protocolo da secretaria e colocar nas mãos da 

pessoa que organiza a agenda da Secretária Neide Aparecida (Márcia 

Melo) 

PAUTAS 

1 – Informes; 

2 – Diálogo com os jovens do 

movimento de ocupação; 

3 – Ofícios enviados (Sec. 

Municipal de Goiânia, Aparecida 

de Goiânia, Trindade, Sup. de 

EJA – SEDUCE; 

4 – Socialização e ação dos 

GTS; 

5 – Encaminhamentos quanto 

aos encontros temáticos nas 

escolas de EJA; 

6 – Reunião dos Fóruns em 

Brasília (12 e 13/12) 
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Encaminhamento B: Estamos aguardando a confirmação de uma reunião com a Secretária 

Municipal de Trindade para a próxima semana (16 – 18 /11) (Maria José). 

Encaminhamento C: Envio de e-mails para a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia na 

próxima semana (16 – 18/11) (Maria José) 

Encaminhamento D: Aguardar a responsável pela superintendência de EJA na SEDUCE retornar 

(21/11/2016) (Maria José). 

 

Encaminhamentos – Pauta 4 

Encaminhamento A: Foi discutido a natureza dos GTs que se desdobraram do último encontro 

estadual. São grupos de estudo e trabalho (ações). Foi encaminhado que a organização prévia 

desses grupos será retomada para fortalecer a articulação desses grupos e suas ações (Renúsia e 

Maria José) 

 

Encaminhamentos – Pauta 5 

Encaminhamento A: Chegamos à conclusão de que não temos mais folego esse ano para organizar 

encontros temáticos, mas concluímos que as atividades do Encaminhamento A (Pauta 2) podem 

muito bem cumprir os objetivos de um encontro temático.  

 

Encaminhamentos – Pauta 6 

Encaminhamento A: Foi agendada uma reunião para o dia 08/12 com pauta única (Encontro dos 

Fóruns em Brasília). A discussão a ser feita nessa reunião deverá abarcar os seguintes pontos: 

 Informes da situação dos fóruns frente aos governos locais 

 Análise de conjuntura (política nacional / EJA) 

 Nosso posicionamento quanto à pauta da EJA  e o governo federal 

 Nossos encontros – EREJA, ENEJA, SNF  

 

 

Companheir@s,  

 

Temos muito trabalho pela frente até a nossa próxima reunião de dezembro (08/12). Espero que 

possamos no dia dessa reunião dar informes que venham ao encontro da materialização das ações 

pensadas e programadas na última reunião (10/11). Um forte abraço em tod@s! 

 

 

 

Rones de Deus Paranhos 

 

 

 

 

 


