
 
 

Memória da Reunião Ordinária do Fórum Goiano de EJA, que foi realizada 

dia 19 de maio de 2017: 

 
Após a saudação e apresentação de todos os presentes, esclarecemos os motivos das ausências 

das/os companheiras/os, justificadas previamente nas redes de comunicação do grupo, e 

indagamos os motivos dos/as companheiros/as do entorno de Brasília não comparecerem em 

nossa reunião ordinária do mês de maio. 
 

Iniciamos com a inversão da pauta, quando discutimos primeiramente os encaminhamentos 

relativos ao XV Encontro Estadual do Fórum Goiano de EJA. Em seguida, foi feita 

socialização das ações relativas ao trabalho do Fórum Goiano de EJA, em especial àquelas 

formativas em colaboração com os/as companheiros/as do município de Senador Canedo e, 

em seguida, foram feitos os informes. 
  

Em relação ao primeiro item, a companheira Maria do Carmo, de Senador Canedo, expôs a razão 

do pedido de mudanças da data prevista para a realização do XV Encontro Estadual do Fórum 

Goiano de EJA. O motivo deve-se à dificuldade em mobilizar os/as professores/as e estudantes 

da EJA do Município, pois estes já estariam envolvidos, em sua maioria, com festividades juninas 

nas escolas nas datas 08 e 09/06, o que inviabilizaria a participação nos dois dias do Encontro. A 

professora sugeriu a transferência para os dias 19 e 20 de agosto. Após debates sobre a sugestão 

da nova data e a ponderação sobre as possibilidades de ajuste dos membros do fórum, sobretudo 

da participação efetiva das/o professoras/es da UFG, que provavelmente estarão no mês de férias, 

foi decidido e votado pelos presentes os dias 01 e 02 de setembro como a melhor opção para a 

realização do Encontro. 
 

Após a decisão sobre a nova data, foi apresentado ao grupo a sugestão de temas, objetivos e 

metodologia do evento. As professoras Esmeraldina e Vânia enfatizaram a necessidade em trazer 

a proposta metodológica das discussão dos Planos Decenais de Educação, a partir de um viés mais 

próximo do dia-a-dia escolar, uma vez que a previsão do público desse Encontro envolverá um 

número expressivo de professores/as que estão no chão da escola, cerca de 76 só em em Senador 

Canedo, isso sem contar com os estudantes que também serão convidados (conforme informou a 

companheira Maria do Carmo). As duas professoras insistiram no posicionamento de que o debate 

envolvendo as questões teóricas, as políticas públicas e a ação pedagógica devem ser bem 

esclarecidos para que todos os participantes possam se sentir contemplados no Encontro. 

Solicitaram que os componentes das mesas de debates fizessem essa referência, a fim de que nos 

grupos de trabalho todos se sentissem contemplados. Solicitaram, ainda, que acrescentasse nos 

objetivos propostos para o Encontro a discussão e a compreensão dos significados dos Planos de 

Educação para o chão da Escola, envolvendo gestores educacionais, professores e estudantes. 

Dois outros objetivos propostos foram o de avaliação e análise da EJA como direito, frente às 

mudanças no cenário atual, apontando nossa responsabilidade, compromissos, desafios, ações e 

perspectivas, assim como o acompanhamento e o monitoramento da EJA nos cenários nacional, 

estadual e municipal: planos, políticas e perspectivas. 
 

Houve também a aprovação da sugestão das temáticas e dos componentes das duas mesas. Sendo 

que a primeira, na sexta feira: Educação direito de todos e todas. Lute por ela! Seus 

componentes serão: 2 pessoas da gestão: municipal e estadual, 1 representante do fórum, 1 de 



professor e 1 de aluno. A mesa do sábado pela manhã: Plano Nacional e Estadual de Educação, 

com sugestão de componentes: uma professora, um membro da SEDUCE  e um do fórum estadual 

de educação. 
 

Nos debates sobre a participação da SEDUCE na mesa, as professoras Maria do Carmo, Helimar e 

Maria José comentaram sobre a decisão do Professor Marcelo (Conselheiro do Conselho Estadual 

de Educação e Superintendente da Região Metropolitana de Educação de Estado) de mudar todo o 

ensino médio noturno da rede estadual da região para EJA. A Professora Helimar afirmou que a  

Gerencia de Educação de Jovens e Adultos ponderou com o referido professor os aspectos legais e 

os impactos políticos e pedagógicos dessa decisão. Porém, segundo a professora, o professor já 

protocolou a proposta no Conselho Estadual de Educação. As professoras Maria José e Maria do 

Carmo, que também são servidoras da Rede Estadual de Educação, afirmaram que já foi 

divulgado para as escolas tal ação em reunião com as equipes gestoras das escolas que possuem 

Ensino Noturno e EJA. Após vários debates e discussões sobre a ação do estado, os membros 

presentes solicitaram para a professora Helimar o acesso à proposta que está sendo estudada no 

conselho, para, posteriormente, mas em caráter de urgência, marcar uma audiência com o referido 

professor e iniciar um debate sobre a questão. 
 

Voltando ao debate sobre o XV Encontro Estadual de EJA foram ressaltados os temas dos grupos 

de trabalho, que serão realizados no final da manhã e início da tarde de sábado. Os presentes 

concordaram com a metodologia apresentada, qual seja: analisar as estratégias previstas: 
GT-1  Meta 3 - Adolescentes 15 a 17 anos da EJA 

GT-2  Meta 8 - A Conclusão da Educação Básica 

GT-3  Meta 9 - A Alfabetização 

GT-4  Meta 10 - EJA integrada à Educação Profissional 
GT-5 Meta 15, 16, 17 e 18- EJA e a Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 
Professora Margarida propôs preparar material e realizar um exercício sobre as metas 3, 8, 9,10, 

15, 16, 17 e 18 na reunião ordinária do mês de junho, a fim de nortear um procedimento para a 

preparação dos debates no Encontro. No momento da discussão do tema geral do Encontro, a 

professora Margarida ponderou que o grupo presente, na reunião deste dia, deveria ouvir os 

demais membros do fórum, incluindo os do entorno de Brasília. Sugeriu que a coordenação do 

fórum fizesse essa consulta, nas redes sociais ou via telefone, antes da próxima reunião, para que 

os membros do fórum fossem ouvidos e contemplados nas decisões acerca do Encontro. 
 

Em relação ao segundo ponto de pauta da reunião: a socialização das ações formativas em 

colaboração com os/as companheiros/as do município de Senador Canedo, foi apresentado pela 

professora Maria do Carmo o formato dos trabalhos a serem realizados nos dias 22 e 29 de maio. 

Segundo a professora em reunião de planejamento com as professora Maria Emília e Renusia, 

ficou decidido que o objetivo do dia 22 perpassa por promover uma escuta inicial dos 

educandores: suas experiências, suas práticas, suas angústias, desafios e expectativas. A 

programação foi subdivida em três momentos: sensibilização,  coordenada pela professora Maria 

Emilia; grupos de trabalho com a moderação dos componentes do fórum e um representante da 

Secretaria de Educação de Senador Canedo, a partir das seguintes questões: O que é a EJA para 

você? Quem é o Educando? Quais desafios e dificuldades no exercício desse trabalho? Cite três 

temas para a formação continuada. E ao final será realizada a socialização das discussões 

coletivas em uma grande plenária. 
 

A professora Vania sugeriu desenvolver uma formação continuada participante e deu depoimento 

de como foi realizada a formação do PROEJA-FIC da rede municipal de Goiânia, em parceria 

com a UFG/IF. Pediu que nesse trabalho em Senador Canedo as ideias fossem pautadas nos 

anseios e partir da problematização significativa para os participantes. Citou Boa Ventura e 

exaltou a importância do senso comum na construção do conhecimento. Sustentou em sua 

argumentação que não se deve atropelar o professor com propostas academicistas, e sim que as 



propostas devam seguir os caminhos da dialogicidade, ressaltando assim a importância dos 

formadores ouvirem as demandas.  
 

Seu Teixeira falou da necessidade em reconhecer os pontos positivos e as deficiências, para que se 

possa levantar as fragilidades e procurar a ajuda necessária para o processo de formação, tanto dos 

professores quanto dos alunos. Falou também da importância do resgate das culturas locais. Maria 

do Carmo citou rapidamente exemplos de um projeto realizado, nessa direção, na cidade. A 

professora questionou sobre os integrantes que se posicionaram, em reuniões anteriores, compor o 

grupo de formação do fórum e da possibilidade de estarem presentes nessa formação do dia 22/06. 

Do grupo presente as professoras Esmeraldina e Helimar se prontificaram a acompanhar as 

professoras Emilia, Renúsia, Maria José e o professor João, que já estavam confirmados para a 

ação. A professora Vania ficou de confirmar sua presença e a professora Renata Batista, 

coordenadora da Gerencia do Sistema Sócio Educação-GECRIA da Secretaria Cidadã, também 

acompanhará o grupo nessa ação. A Professora Maria do Carmo acordou com o grupo que irá 

enviar dois carros da prefeitura de Senador Canedo, e estes estarão às 18h em frente a Faculdade 

de Educação. 
 

Em relação ao último ponto de pauta, Helimar informou que o material: Agenda Territorial de 

EJA em Goiás ficou pronta e será distribuída para os 246 municípios goianos, em parceria com a 

UNDIME, e oficializou a entrega de 30 exemplares para o Fórum Goiano de EJA. Informou que 

nos dias 10 e 11 de agosto da rede estadual fará formação com professores, gestores e tutores das 

escolas de ensino médio noturno e CEJAS da região metropolitana de Goiânia. Haverá também a 

formação dos profissionais da educação do Sistema Prisional em setembro. Professora 

Esmeraldina questionou com Helimar a possibilidade de captar recursos para que professores e 

estudantes participassem do XV Encontro. Professora Helimar respondeu que o prazo para a data 

que propomos na reunião (setembro) está muito apertado, mas que iria ver com a coordenação 

responsável da SEDUCE, pois constitui em formação continuada e poderia solicitar passagem, 

hospedagem e alimentação. Esmeraldina e Maria José prontificaram-se em participar da 

elaboração do projeto para essa solicitação. 
Na sequência, Maria José e Ademildo fizeram relato da reunião no dia 02 de maio do Fórum 

Municipal de Educação, realizada na sede do Conselho Estadual de Educação, cuja pauta tratava 

dos seguintes pontos: Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Educação e  

Monitoramento do Plano Municipal de Educação (prática e registros).  
Após as apresentações dos presentes, a palavra foi dada à professora Florence, técnica do 

Conselho Municipal de Educação de Goiânia, componente da equipe da Secretaria de Articulação 

dos Sistemas de Ensino-SASE, que realiza a orientação do levantamento e sistematização dos 

dados e informações referentes ao Plano Decenais de Educação nos municípios goianos. Segundo 

a consultora, a comissão formada pelo Fórum Municipal de Educação e do Conselho Municipal 

de Educação tem tal função. As duas instâncias, além de serem parceiras das comissões 

institucionalizadas pelo executivo, contribuem para a mobilização e a participação da sociedade 

no processo. A consultora apresentou a sugestão das ações do fórum para a realização desse 

trabalho, qual seja: fazer a adequação das metas e estratégias do plano decenal de educação; 

enviar o relatório para o Secretário de Educação, a fim de desencadear o monitoramento; 

identificar as ações que devem ser realizadas em 2017.  
Ficou concordado pelos presentes que o formulário com o levantamento das metas alcançadas, 

não alcançadas ou as que devem ser repetidas deve ser enviado via e-mail para o professor 

Elcivan até o dia 28/05 do corrente ano. Em específico, para o fórum Goiano de EJA, ficaram 

determinadas as metas 08, 09, 10.  
Maria José e Ademildo solicitaram aos membros presentes em tal reunião ordinária do Fórum 

Goiano de EJA que se constituísse uma comissão para organizar essa etapa da ação solicitada pelo 

FME. As professoras Esmeraldina e Renata prontificaram-se, agendando-se uma reunião para o 

próximo dia 22, às l7h.  

 


