
 
Oficio nº 036/2016.                                                                             Goiânia, 05 de novembro de 2016. 
 

Do: Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos. 

Aos: Representantes de Segmentos e Entidades no Fórum Goiano de EJA. 
Assunto: Reunião Ordinária. 
  

 Caros/as Companheiro/as, 

 

Em meio à crise econômica e ao caos político instaurado no Brasil, o que se vê cada vez mais é 

a consolidação de um projeto absolutamente antipopular e antissocial, que privatiza bens públicos e 

corta benefícios sociais para favorecer as classes já abastadas. Vale ressaltar, entretanto, que um novo 

sujeito político tem surgido: são multidões nas ruas lutando pela democracia e pela manutenção de 

conquistas sociais históricas; são mulheres que protagonizam ações contra o machismo e a cultura do 

estupro; são jovens de todas as idades, conscientemente distanciados de partidos políticos, que ocupam 

escolas contra reformas educacionais que precarizam a educação pública e a proposta de emenda 

constitucional que visa a instituir um regime fiscal que desconsidera a desigualdade social 

historicamente engendrada no Brasil, desvinculando as benesses do crescimento econômico aos 

serviços públicos e às populações que mais necessitam desses serviços.  

Tal situação demanda de todos nós maior esforço para o encontro e para a mobilização 

coletiva, fortalecendo o movimento em defesa dos jovens e adultos e do Fórum Goiano de Educação 

de Jovens e Adultos. Assim é que embora a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

tenha sido tomada por jovens estudantes do movimento de ocupações de escolas, propusemos aos 

organizadores do ato a manutenção na instituição da nossa reunião ordinária de novembro, na 

perspectiva de promover uma ação compartilhada de diálogo e formação entre os membros do Fórum 

Goiano de EJA e a juventude estudantil ali instalada.   

Portanto, contamos com a presença de todos/as companheiros/as em nossa reunião ordinária de 

novembro, que será realizada no dia 10/11/2016 (quinta-feira), às 14 horas, na Faculdade de 

Educação/UFG (Rua 235, s/nº, Setor Leste Universitário, Campus I). 
 

Pauta da reunião: 
  

1. Diálogo com os jovens estudantes do movimento de ocupação de escolas sobre o movimento da 

Educação Popular e a luta pela educação pública de qualidade social. 
 

2. Encaminhamentos quanto aos ofícios com pedido de reunião enviados às Secretarias Municipais de 
Educação de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Trindade e à Superintendência de Ensino Médio e EJA da 

Seduce; 
  

3. Socialização das ações e demandas dos GTs: Portal; Fortalecimento das Regionais e Mobilização da 

EJA; Prisional; Diversidade; Formação Política e Escola sem Mordaça; Educação Ambiental; e 
Formação Continuada; 

 

4. Encaminhamentos quanto aos encontros temáticos nas escolas de EJA;  
  

5. Reunião dos Fóruns em Brasília (12 e 13.12.16): objetivo, pauta e representação goiana. 
 

 
Maria Elaine de Severino Lisboa Noronha, Maria José do Nascimento, Renusia Rodrigues dos Santos, 

 Rones de Deus Paranhos 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, Fórum 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. 



 

 


