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Goiânia, 13 de junho de 2019.
Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos
Memória da reunião ordinária do mês de junho
No dia 13 de junho de dois mil e dezenove (quinta-feira), às 14 horas, realizou-se a
reunião ordinária do Fórum Goiano de EJA, na Faculdade de Educação-UFG, sala 103.
Presentes na reunião do Fórum Goiano de EJA: Stephany; Walquíria; Ester
(estudantes de Pedagogia/UFG); Margarida (professora-UFG); Andréia (Centro de
Formação da SME de Aparecida, Coordenação da EJA); Cláudia (SME de Goiânia);
Vânia (Professora da SME de Goiânia); Rita de Cássia (doutoranda UFG, professora da
SME de Goiânia); Esmeraldina (professora aposentada da SME de Goiânia); Márcia
(professora da SME de Goiânia).
Justificaram: Maria Emilia (professora/UFG).
Pauta da reunião:
1 – Informes
2 – Nossa busca de articulação estadual;
3 – Encontro Estadual e Nacional dos Fóruns de EJA
1. Informes:
a) Sobre o encontro do Fórum na Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira
conjuntamente com a Escola municipal Alice Coutinho: a Professora Vânia
relatou que foi possível conversar com toda equipe da EJA, no planejamento
coletivo. Salientou a importância da participação de professores,
coordenadores e diretores nas decisões da escola. Trouxe como
preocupação a formação dos educandos bem como o texto (Por que temos
de falar de competências? Antoni Zabala),enviado pela SME, segundo ela
considerado muito confuso e estranho, pelo/as professore/as. Pontuou a
necessidade de criar estratégias para ampliar a presença de educandos no
encontro. Apresentou como sugestão, tirada pelo coletivo, Roda de Conversa
sobre as Fichas Descritivas. Acrescentou as indagações do coletivo da
escola, referentes à avaliação: Por que fichas descritivas? Por que não
apenas nota? Por que avaliação qualitativa? Por que não estudar apenas
para pegar diploma? Por que buscar uma relação mais global com a própria
vida? Ou não?
b) Margarida iniciou apresentando os encaminhamentos que tentou fazer, no
sentido da rearticulação do Fórum EJA: fez contato com o coordenador dos
cursos integrados a EJA do IFG, Ghesley, para ver as possibilidades dele
ajudar na articulação do Fórum pelo interior, com a participação dos
professores e alunos dos campi do interior, ele pediu ao Fórum para
formalizar com ofício o pedido para participar como representante do IFG no
Fórum Goiano de EJA e ficou marcada uma reunião do Fórum com IFG para
dia 26/06, às 15h, na reitoria do IFG. Com relação a Seduc/GO, conseguiu a
lista das escolas que tem matrículas na EJA, relatou que a nova Proposta de
EJA já está no CEE, a ideia é criar uma resolução, para que a matrícula da
EJA no segundo semestre seja apenas pela EAD. Retomando a questão da

articulação/mobilização, sugeriu que as instituições de ensino superior
podem ficar por conta dela, Rones e Emilia. Comunicou a saída de Rones da
coordenação do Fórum, por meio da leitura de texto enviado pelo zap, onde o
mesmo destaca as demandas do ICB. Comunicou a participação dela e
Rones num evento dia 22 de agosto, cujo tema é EJA, onde tentarão
convidar outras IES e chamá-las para o Fórum. Sobre as outras questões de
rearticulação, sugeriu em agosto uma reunião com as entidades que não
estão mais participando do Fórum, o Ghesley disse que iria conversar na
Reitoria do IFG para verificar a possibilidade desta reunião ser lá e que nos
daria a resposta; sobre a política de EJA, que está acéfala após essa nova
gestão, sugeriu que organizássemos o contato com as escolas diretamente
pela lista; foi sugerido também que se tirasse uma coordenação provisória do
Fórum até o Encontro Estadual do Fórum EJA, em outubro. Apontou ainda a
importância de ter professores de EJA nesta coordenação.
c) Márcia, em relação á rearticulação/mobilização salientou que as
correspondências chegam às escolas e muitas vezes não chegam aos
professores e alertou que os convites sejam entregues diretamente aos
professores.
d) Cláudia leu o texto do Fórum Goiano que será enviado ao Fórum Nacional
sobre nossa participação no ENEJA (decisão tirada na reunião extraordinária
no dia 10/06). Sobre a articulação comunicou que entrou em contato com
UNCME ( Elcivan) e que ele também apresentou dificuldades para mobilizar
os Conselhos. Enviou, também para o email da Undime um comunicado a
ser enviada a todas secretarias municipais de Goiás, estamos aguardando
retorno, já que é preciso da autorização do presidente da Undime. Na
discussão ficou decidido que o Fórum também, vai fazer contato com
Marcelo, presidente da Undime. Comunicou que haverá na terça-feira (18)
uma mesa na FE discutindo educação em rede – O que nos uni em defesa
da educação? Disse ainda que seria importante ter representante do Fórum.
A mesma se dispôs a fazer os ofícios para Teodoro do CEE e Marcelo.

Encaminhamentos articulação/mobilização:
- Fórum na Escola Dia 28/06 as 19:00horas. Esmeraldina, Claudia, Rita. Andreia
ainda vai confirmar;
- Claudia irá fazer os ofícios;
- Márcia irá fazer o texto convidando as instituições escolares??
- Reunião com Ghesley dia 26/06 Claudia e Esmeraldina, mais alguém?
- Reunião com o representante dos demais segmentos em agosto (sugestão do
Ghesley);
- As bolsistas vão entrar em contato com cada entidade e descobrir quem é
responsável pela EJA na instituição e passar para coordenação do Fórum. Limpar
a nota de rodapé deixar somente as instituições que participam do Fórum.
- Coordenação provisória do Fórum Goiano de EJA: Márcia, Rita, Esmeraldina e
colaboração dos demais participantes.
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