
 

Memória da reunião do Fórum – 15/03 

 

Informes: 

Marcos: ocorrerá no dia 24/03, às 19 horas, no Teatro Madre Teresa 

Garrido, a posse da nova diretoria do conselho municipal de educação e  o 

evento comemorativo pelos vinte anos de criação do CME.  

Genilde: dia 06/03 houve reunião do colegiado do Entorno que deliberou 

sobre o encontro regional a ser realizado no segundo semestre em 

Luziânia e a data está em aberto. Novo Gama ventilou a possibilidade de 

sediar o Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA. Pensou em ações 

para trazer outros municípios do entrono para participar do Fórum 

Regional do Entorno. Foi feita uma visita em Luziânia (10/03) para 

conhecer o trabalho da educacional prisional (presidio feminino) e Novo 

Gama demonstrou o interesse à promotora de justiça para desenvolver o 

mesmo tipo de trabalho.  

Renusia: grupo de trabalho (ação) com Undime com os dirigentes 

municipais de educação no inicio do ano. Naquele momento pedimos uma 

pauta, mas a Undime viabilizou a entrega do cartaz para todos os 

dirigentes juntamente com uma carta falando sobre o Fórum e suas 

pautas. Em março estava previsto um novo encontro com esses dirigentes 

que foi adiado sem data predeterminada, mas ainda, o Fórum está 

pleiteando a pauta. A Genilde confirmou a data para 20 e 21/03 no Hotel 

Augustus.  

Rones: no coletivo nacional quanto à formulação dos documentos 

preparatórios para os Erejas, percebe-se uma desarticulação. Os 

representantes do Fórum DF ainda não se posicionaram quanto à 

realização do Ereja. Informou também da aprovação da REPEC-EJA (Rede 

de Pesquisa em Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos), que 

reúne pesquisadores da UFG, IF Goiás, UnB e a UFTO, na qual é 



coordenada por ele. Convidou os companheiros e companheiras a 

participarem da rede. 

Maria José: prorrogadas as inscrições para a medalha Paulo freire para o 

dia 10/04. Ações junto as instituições superiores para apresentar o Fórum. 

Foi agendada quatro IES da região metropolitana (Faculdades Afonsiano – 

Coord. Pedagogia). Dos noventa bairros de Trindade, seis escolas tem EJA, 

mas todas uma sala multiseriada. O coordenador da instituição se dispôs a 

fazer mediação com secretaria municipal de Trindade para ampliar a 

discussão da EJA no município. 

Teixeira: divulgação da medalha Paulo Freire. Ele julga importante fazer 

uma intensificação de divulgação. Química na EJA – é viável ou não? À 

sombra deste ipê se goiano ele fosse (Poema do Sr. Teixeira). O próprio 

autor fez a leitura do poema.  

Vânia: convida todos os membros do Fórum para a defesa da tese de 

doutorado na Faculdade de Educação (31/03) às 14:30 – “Tese: Eco-

relações de aprendizagem na EJA: arte, corporeidade e 

transdiscipinaridade para os conteúdos disciplinares”. A pesquisa foi 

desenvolvida junto e com a seis professores da EJA. Ela destacou a 

importância da presença de cada membro do fórum de EJA goiano, pois 

ela atribui essa formação à coletividade a qual ela participa.  

João: a SME de Goiânia fez adesão ao programa brasil alfabetizado e as 

inscrições para educadores populares estão abertas. As ações de 

mobilização surgiram efeito, pois a SME recebeu muitas ligações, inclusive 

do ensino médio, que foram redirecionadas para a SEDUCE. Ações em 

conjunto SME/SEDUCE/Fórum Goiano de EJA. 

Helimar: divulgação da modalidade há um embate com o munícipio de 

Aloândia (Há uma demanda de 40 alunos para o ensino fundamental). 

Informou que rede ampliou matricula tanto da segunda e terceira etapa. 

Onde o estado não consegue abrir turmas que seria de responsabilidade 

do município, tem sido feita parceiras, SENAR/PRONERA. Solicita uma 

intervenção do Fórum nesse município. Nesse sentido, Marcos afirmou 

que esse caso não é particular desse município e relatou que Goianira 

freta ônibus para vir para Goiânia trazer alunos de EJA, mas não abre uma 

turma de EJA e face a isso, o Estado arcou com a primeira Etapa. 

Pauta: 3 



Genilde fez o relato em que foi destacado que o município de Novo Gama 

se disponibiliza em sediar o Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA 

com apoio da secretaria municipal de educação, bem como, da prefeitura 

municipal. Cláudia destacou que o fato do evento ser no entorno pode se 

consolidar numa ação de fortalecimento da EJA no entorno do DF, 

inclusive para mobilizar aqueles municípios que não atendem EJA no 

momento, mesmo que haja a demanda. O último encontro envolveu cerca 

de 80 pessoas e a expectativa é de aumentar essa participação. Novo 

Gama ventilou a possibilidade de sediar o encontro. Pensou em ações 

para trazer outros municípios do entrono para participar do Fórum 

Regional do Entorno. É necessário pensar no encontro pelo seu viés 

político para reunir diferentes experiencias de EJA.  

 

Encaminhamentos: 

 Data: 9 e 10 junho/2017 (XV Encontro Estadual do Fórum 

Goiano). Público: 150 (piso).  

Público alvo:  

 Comissão de Transporte: Teixeira, Helimar, Rones, Nelson.  

Comissão de Logística (local, alimentação, material, 

hospedagem): Novo Gama, Valparaíso, Luziânia, Cidade 

Ocidental / Esmeraldina, Maria José (Goiânia) 

Comissão dos grupos de trabalho (definir o tema): Cláudia, 

Vania, Maria Emilia, Renusia,  

Comissão de comunicação: Kátia, Raísa, Rones, Renusia 

Comissão de arte cultura: Vania, Dinorá, Nelson, Genilde.  

 Local: Goiânia / Novo Gama /  (Formular duas comissões uma 

para Goiânia e outra em Novo Gama para levantar preços das 

mais variadas demandas);  

Pauta 4: 30 e 31/03 Medida Socioeducativa (60 professores) Local: Hotel 

Bis Inn, abertura às 8h. Composição da Mesa (cinco minutos de fala): 

objetivo aprimorar os conhecimentos sobre a análise dos PPP das 

unidades escolares e currículo no contexto da socioeducação. Prof. Rones 

Paranhos  



 Representante para o Fórum Municipal de Educação: Maria 

José do Nascimento (Titular) / Ademildo Teixeira Sobrinho 

(Suplente).  

Pauta 5: a SME  está viabilizando a abertura  


