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Goiânia, 09 de abril de 2015.

Ofício nº 013/2015
Do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos 

Não é no silêncio que os homens se fazem , mas
na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (...)
por isso, o diálogo é exigência existencial. 

               Paulo Freire 

 
Senhora,

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde
29 de novembro de 2002,  é uma organização sem fins lucrativos  que vem
procurando agregar o poder público, entidades de classe, organizações não
governamentais, empresas e outras instituições, no sentido de fortalecer a EJA
em nosso Estado. 

Desde então o Fórum vem se organizando, crescendo e apresentando
significativas contribuições para o fortalecimento da EJA em todo o Estado e
desde  o  início  de  sua  caminhada  tem  contado  com  a  valiosa  parceria  de
instituições e movimentos sociais. 

Nesse ano de 2015 o Fórum está realizando  discussões constantes para
construção  do  Plano  Municipal  de  Educação-PME.   Com  a  compreensão,
conforme  Freire  (1996),  de  que  “o  diálogo  é  exigência  existencial”  estamos
propondo o Encontro Temático que amplie o debate sobre a EJA no PME. 

O referido Encontro está marcado para o dia 23 de abril  de 2015,  no
período noturno, das 19 horas às 22 horas. Para que possamos realizar esse
encontro  com  a  participação  de  educandos  e  educadores  da  EJA  estamos
contando com nossos parceiros.  

Espera-se poder contar sempre com  essa parceria.  Aguardamos  a  sua
participação e disposição para o debate e construção do PME para temporada
de 2015 a 2025. Desde já agradecemos a atenção e disponibilidade.

Reiteramos nossa elevada consideração.

Atenciosamente

    



Cláudia Borges, Eanes Pacheco, Márcia P. Melo e Rita de Cássia Soares M.
Silva

 Coordenação Colegiada do Fórum Goiano de EJA
______________________________________________________________________
Compõem o Fórum Goiano de EJA: Conselhos Municipais de Educação de Goiânia, Educandos, Educadores, Fó-
rum Metropolitano de EJA, Fórum de EJA do Entorno, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFG,
Rede Cidadã, Secretaria de Estado da Educação - Seduc, Secretarias Municipais de Educação de Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama, SESI – Goiás, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de
Goiás-Sintego, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME Goiás, Pontifícia Universidade
Católica de Goiás- PUC GOIÁS e Universidade Federal de Goiás- UFG.


