
 
 

Memória da Reunião Ordinária do Fórum Goiano de EJA, que foi realizada no 

dia 16 de agosto de 2017:  

 

Às 14 horas do dia 16/09 estavam presentes as professoras Dinorá, Maria do Carmo, 

Helimar, e Angelita (bolsistas, PIBID, EJA/PUC-GO). Às 14h30 chegaram eu, 

Maria José, e o professor Marcos e o senhor Teixeira. Esperamos até 14h50 para 

darmos início a reunião ordinária do mês de agosto. Iniciei a reunião com a 

saudação de boas-vindas e, já me desculpando pelo atraso, porque me comprometi 

buscar os cartazes do XV Encontro Estadual do Fórum da EJA, no Sintego, em 

virtude do transito não consegui chegar no horário determinado. A Professora 

Dinorá e Marcos disseram que não receberam a mensagem do encontro no e-mail. 

Fiquei de verificar com Renusia e Kátia as razões das informações não estarem 

chegando para todos.  

 

Começamos a discussão da pauta pela programação do evento. Ficou acordado que 

faremos uma mesa de abertura composta pelo Prefeito da cidade de Senador 

Canedo: Divino Pereira Lemes e os representantes apoiadores do Encontro (Seduce, 

Prefeitura de Goiânia, UFG, PUC/GO, IFG e Sintego). Concordamos que daremos 

uma fala de 10 minutos ao prefeito e de três minutos aos demais componentes da 

mesa. Em seguida definimos os participantes da segunda mesa: Educação direito de 

todos e todas. Lute por ela, que será composta pelo Secretário de Educação de 

Senador Canedo, o representante de aluno (já definido) um representante de 

professor (sugestão diretor do Ensino de Senador Canedo e um representante do 

fórum ( a definir). O grupo presente sugeriu o nome da professora Maria Emilia.  

 

Em seguida discutimos sobre a apresentação de trabalhos. Quais seriam os critérios 

e como faríamos para realizar a logística dos mesmos. Ficou definido que serão 

apresentados trabalhos realizados pelos estudantes de preferência com a temática do 

trabalho que eles realizam no dia a dia. Porém que a escola deveria sentir a vontade 

para apresentar o que estavam realizando no cotidiano. As escolas ou municípios 

que quiserem expor seus trabalhos deverão organizar a exposição um pouco antes 

do início do evento. A prefeitura pode arcar com mesas, barbantes, fitas adesivas. 

Helimar sugeriu organizar varais pois na praça onde ocorrerá o evento possui 

pilastras que possibilitam expor os trabalhos. 

 

Maria do Carmo disse que o departamento de Cultura da Secretaria de Educação 

está organizando o momento cultural com atividade de aproximadamente 10 

minutos. E que ela havia solicitado uma apresentação relacionada ao tema. O grupo 

presente na reunião sugeriu organizar uma comissão para realizar a decoração do 

espaço no primeiro dia. Sugeriram os nomes de Maria Emilia, Jacqueline, Cláudia e 



Maria do Carmo. Na reunião passada tínhamos sugerido também os nomes de 

Dinorá e Vânia. 

 

Para o segundo dia do evento, ficou concordado que será oferecido um café da 

manhã na entrada e, em seguida a mesa do sábado: Plano Nacional, Estadual e 

Municipal de Educação, composta pelas professoras Margarida e Cláudia. 

Em relação aos grupos de trabalho ficou assim acordado: 

GT-1  Meta 3 e Adolescentes 15 a 17 anos da EJA , ficamos de convidar o professor 

Nelson da PUC/GO e um/uma companheiro/a do Entorno para coordenar este 

grupo. 

GT-2  Meta 8 e a Conclusão da Educação Básica, ficamos de confirmar com a 

professora Wania e Esmeraldina;  

GT-3  Meta 9 e a Alfabetização. Confirmamos os nomes de Renúsia e Dinorá;  

GT-4  Meta 10 e EJA integrada a Educação Profissional , ficamos de convidar as 

professoras do Instituto Federal de Educação; 

GT-5 Meta 15, 16, 17 e 18- EJA e a Formação e Valorização dos Profissionais da 

Educação pensamos no professor Ronnes e na professora Márcia Melo que 

atualmente é a representante do Sintego no Fórum. Professora Maria do Carmo 

disse que cada grupo contará com representante da coordenação da EJA de Senador 

Canedo.  

 

Em relação ao material de anotação e canetas, disse ao grupo que o professor 

Ronnes já havia se comprometido em organizar o bloco de anotações e as canetas. 

A professora Helimar ficou de verificar quantas pastas há no departamento da 

Seduce para viabilizar para o evento. Maria do Carmo também ficou de verificar em 

Senador Canedo e dará a resposta ainda esta semana. Segundo a professora, os 

professores da EJA, da cidade, foram convidados a participarem os dois dias e serão 

uma média 80 professores. E as escolas levarão os estudantes no primeiro dia do 

evento. 

 

As demais questões levantadas pelo grupo depende da participação dos outros 

membros do grupo: 

-Organização administrativa do evento (antes e durante) responsáveis e ações a 

serem realizadas 

-Quantitativo de professores que irão hospedar no hotel 

- Mesa organizadora do Fórum na apresentação dos GTs (componentes) 

-Reunião com os coordenadores dos GTs antes do dia 02/09 

-Comissões a serem criadas para o evento 

As sugestões apresentadas pelo grupo foram: 

-estar atento às mensagens no whatsap da programação e do Fórum 

-realizar reuniões extraordinárias para organizar as pendências 

- Verificar como está sendo realizada a divulgação nos municípios. 

-Solicitar a professora Cláudia que acione o professor Elcivan para realizar contato 

com a Uncme. 

-Rever a lista de atribuições dos apoiadores e verificar o que está faltando ou 

redistribuir as demandas. 



- Alguns cartazes doados por Senador Canedo e Sintego foram deixados no Nedesc 

e os demais ficaram com Maria José e Maria do Carmo para divulgação (curso da 

EJA na Seduce, no dia 24/09 com representantes de todos os CEJAS do Estado) e 

na próprio evento. 

Diante das questões colocadas encerramos a reunião na expectativa de que 

possamos nos articular nas redes sociais e nas reuniões extraordinárias as quais 

possivelmente teremos que organizar. 

 
Memória elaborada por Maria José 


