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Goiânia, 14 de março de 2019.
Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos
Memória da reunião ordinária do mês de março
No dia 14de março 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; Karina
(estudantes de Pedagogia/UFG); Luciana Ponce (professora da Universidade Federal de
Goiás-UFG); Andréia (Centro de Formação da SME de Aparecida, Coordenação da EJA);
Cláudia (SME de Goiânia); Jaqueline (IFG); Rita de Cássia (doutoranda UFG, professora
da SME de Goiânia); Esmeraldina ( professora aposentada da SME de Goiânia); Maria
Emilia (professora/UFG).
Justificaram: Eanes, Ohanna (Fórum do Entorno; SME de Novo Gama), Raisa
(educadora), Maria Margarida (professora/UFG).
Houve a leitura da memória da reunião anterior. Na reunião passada Márcia trouxe a
proposta do Café e Prosa Freireana:
- Ser bimestral; partir de uma questão; ter um coordenador por cada obra;
- 1º encontro: Livraria Palavrear, no sábado, dia 09/03/2019, às 9h;
- 2º encontro: Praça Universitária, no domingo, dia 09/06/2019, às 16h;
- 3º encontro: Martin Cererê...
- 4º encontro:
- 5º encontro:
- Leitura da obra de Freire por capítulo;
- Caneca com a figura do Paulo Freire.
Após a leitura da memória do nosso encontro anterior do Fórum Goiano de EJA.
Cláudia se disponibilizou a fazer um ofício para solicitar uma reunião com o Secretário de
Educação do Município de Goiânia, sobre a EJA.Diante da leitura da memória da reunião,
Cláudia sugeriu enviar uma carta para a diretora da escola que não aceitou a matrícula da
educanda, discorrendo sobre o entendimento das dificuldades da aluna para frequentar a
escola. Também houve a discussão sobre direcionar à Secretaria Municipal de Educação
de Goiânia, ou à escola uma manifestação do Fórum sobre a questão das mães que
precisam estudar e não têm com quem deixar as crianças. Trata-se de uma questão
complexa e que levam muitas mulheres a abandonar a escola. Há inúmeros relatos de
experiências nesse sentido. Também foi cogitado de levar esta discussão para verificar o
posicionamento da Secretaria. Cláudia destacou que irá escrever oficio para encaminhar
à Secretaria para discutir este tema e manterá o Fórum informado.
Pauta da reunião:
1. Informes;
2. Grupo do Fórum no whatsapp
3. Planejamento das ações do Fórum Goiano de EJA para 2019, considerando tanto a
sua atuação local quanto a sua articulação com os Fóruns de EJA em âmbito nacional
e com outros movimentos.
- Encontro Estadual.
1. Informes:

a) Sobre o Curso de Formação Continuada de professores em curso: a Professora
Maria Emilia esclareceu que houve um chamado da secretaria para que ela trabalhasse
com a formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, porém eles
queriam que isso fosse feito por meio da Base Nacional Comum. A professora
esclareceu a Base Nacional Comum não atentou para a modalidade EJA, somente
mencionaram esta modalidade de ensino na introdução da Base, mas se trata de uma
proposta para o ensino regular que eles querem voltar para a EJA. O município de
Goiânia chamou a Universidade e gostaria que fossem destacado uma lista de
conteúdos para EJA, houve uma discussão sobre a importância de ponderar os
conteúdos de forma contextualizada, mas o responsável na Secretaria não concordou,
eles queriam manter a discussão na Base, pediram que houvesse uma discussão entre
o que está na Base para o Ensino Básico e a EJA. A Professora Maria Emília destacou
que a Base não é coerente com a proposta das diretrizes do Município, por isso não
daria continuidade ao trabalho de formação continuada.
b) Maria Emilia informou que da última reunião do Fórum Municipal de Educação de
Goiânia, em que esteve representando o Fórum Goiano de EJA, foi solicitado que as
comissões se reunissem para avaliar as metas do Plano Municipal de Educação
(PME), mas devido ao problema de saúde não pode participar da última reunião. Ficou
definido que a representação no Fórum Municipal de Educação estarão a Esmeraldina
e Rita, que poderão participar como representantes. E que convidarão pessoas
representantes das instituições parceiras do Fórum Goiano de EJA para avaliar o plano
municipal de Educação.
c) Vânia repassou o convite para trabalhar com um movimento social como uma
tentativa de criar uma faculdade para jovens negros em um antigo hotel que foi
abandonado e, posteriormente, ocupado por um grupo de Hip Hop.
2. WhatsApp do Fórum:
*Orientações* que devem ser observadas pelos componentes do WhatsApp do Fórum
Goiano de EJA:
- *Respeitar a diversidade entre nós*, pois esse grupo de WhatsApp do Fórum é um
espaço plural, que pode envolver pessoas não religiosas e pessoas religiosas; pessoas
de diferentes partidos políticos; e incluindo também nossas diversidades de cor, de
gênero e nossa diversidade social;
- *Não compartilhar vídeos com cenas violentas*, que não estejam vinculadas aos
temas de interesse do Fórum de EJA, mas que a pessoa que o enviar faça uma
reflexão antes do envio, em que este material vai contribuir ou não em consonância
com os princípios defendidos pelo Fórum;
- *Sugerir formas de trabalho para o material didático que você queira divulgar*,
como vídeo, música, poesia etc.;
- *Utilizar esse espaço para a união entre nós*, frente ao trabalho com jovens,
adultos e idosos - e não para nos separar;
- *Buscar uma interação de suas postagens com as anteriores*. Leia as
mensagens recentes e conheça o assunto, que, por ventura, possa estar em
andamento no momento de seu compartilhamento.
Foi aprovada a sugestão das orientações para ser encaminhada ao whatsapp do Fórum.

3. Planejamento das ações do Fórum Goiano de EJA para 2019, considerando tanto
a sua atuação local quanto a sua articulação com os Fóruns de EJA em âmbito
nacional e com outros movimentos.
a) Encontro Estadual.
Cláudia sugeriu que antes de discutirmos sobre o Encontro Estadual apresentássemos
formas de mobilizar a frequência das pessoas nas reuniões: aviso de datas das
reuniões com antecedência; aproveitar a vinda à Universidade na quarta-feira para
ligações de contatos; enfatizar para mobilizar as pessoas para estar aqui, prefeituras e
institutos federais. Considerar a possibilidade de fazer reuniões com transmissão via
hangout.
Resgatou-se nas falas de Vânia, Andreia e Esmeraldina a importância da reunião e
participar do grupo do Fórum para fortalecer as pessoas e as lutas da área, por isso
também se mostra importante unir os sujeitos. E esse trabalho envolve tanto estudos
teóricos como a troca de experiências pessoais.
Cláudia sugeriu o encaminhamento de contatos pessoais, mas também destacou a
importância de encaminharmos ofícios. Questionou: como chegar aos outros
professores que ainda não conhecem o Fórum?
Importante conhecer o encontro nacional que irá acontecer. Destacar espaço para
atender professores do município e estado. Diante de todas essas possibilidades ai sim
organizar o encontro estadual no final do ano, com um número maior de
representantes. Planejamento do ano precisa destacar a mobilização das pessoas,
enquanto espaço de representação.
Maria Emília afirmou a importância de ir até contatos que estavam frequentando as
reuniões e depois deixaram de estar aqui, e precisamos retomar: reforçar contato nos
Institutos Federais (IFs); indicação de pessoas que eram representantes nos
municípios do interior para retomar contatos.
A próxima reunião do Fórum será na segunda quinta-feira do mês, dia 11.04.2019 e
esperamos contar com um grande número de pessoas.

Memória sistematizada por:
Maria Emilia de Castro Rodrigues e Luciana Ponce

