
Goiânia, 30 de novembro de 2015.
Ofício nº 88/2015
Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 
Para: Equipe de Organização do XIV ENEJA
Assunto: Avaliação do XIV ENEJA e Confraternização

“Falo assim sem saudade

Falo assim por saber

Se muito vale o já feito

Mais vale o que será

(...)

E o que foi feito é preciso conhecer

Para melhor prosseguir

(...)

Outros outubros virão

Outras manhãs plenas de sol e de luz”

(Trechos da Música: O que foi feito devera – Milton Nascimento)

Companheiros e companheiras do Fórum Goiano de EJA,

É com alegria e com sentimento de conquista pela realização do XIV ENEJA, que
aproveitamos para agradecer a todos os companheiros e companheiras que se envolve-
ram de corpo e alma na organização do nosso XIV ENEJA. Sabemos do muito que foi fei -
to por cada um e cada uma, mas sabemos que muito ainda temos que fazer pela EJA.
Dessa forma, avaliar nosso trabalho e a construção desse Encontro Nacional é imprescin-
dível para prosseguirmos nessa empreitada de militância em defesa da EJA.

Nesse sentido, estamos não somente convidando, mas convocando para um en-
contro, no sábado próximo, dia 05/12/2015, para avaliarmos o que foi feito, mas também
celebrar o que fizemos, pois com certeza vivemos o XIV ENEJA de forma coletiva em to -
dos os momentos. Nossa proposta é iniciarmos às 10h, avaliarmos e em seguida almo-
çarmos juntos e confraternizarmos. O local será a casa da nossa companheira Margarida.
Endereço: Rua J 64/Quadra 110 Lote 5 – Setor Jaó, CEP: 74674-300, Goiânia-GO . Va-
mos colocar a Localização pelo Google Maps no WhatsApp. 

Contamos com todos e todas sem faltar nenhum de nós!
Atenciosamente,



Cláudia Borges Costa, Márcia P. Melo, Maria Emília Castro
Rodrigues, Maria Margarida Machado e Rafael Vieira

Coordenação Colegiada Comissão Colegiada


