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        Ofício nº 029/2014   

                                   Goiânia, 06 de outubro de 2014.  

 Do Fórum Goiano de EJA  

 Aos representantes de segmentos e entidades junto ao Fórum Goiano de EJA 

 Assunto: Reunião ordinária – outubro.   

 
Mesmo assim, não nos desarmemos, mesmo em 

tempos insatisfatórios. A injustiça social ainda 

precisa ser denunciada e combatida. O mundo não 

vai melhorar sozinho. 

- ERIC HOBSBAWM - 

 

Ilustres companheiros, representantes de entidades e segmentos junto 

ao Fórum Goiano de EJA.  

 

É muito bom resistirmos ao tempo e as dificuldades e estarmos 

juntos nessa luta em defesa dos direitos dos sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos. Por isso, é com imenso prazer que convidamos você 

para nossa Reunião Ordinária do mês de outubro. 

 Estamos vivenciando além do processo eleitoral, o qual define os 

dirigentes do poder público federal e estadual, a contínua discussão 

para a construção dos Planos estadual e municipal de educação. 

Precisamos dialogar sobre estes e tantos outros assuntos. Portanto, sua 

presença na reunião de outubro torna-se indispensável. Fizemos uma 

experiência das reuniões ordinárias acontecerem nas quartas-feiras no 

período noturno, mas a insatisfação foi geral, então, conforme 

definição da última Reunião Ordinária retornamos para as quintas-feiras 

no período vespertino. Portanto, fiquem atentos (as). 
 

Nossa reunião ocorrerá no dia 9 de outubro – quinta-feira, às 14 

horas, na sala 122  – Faculdade de Educação, UFG.  

 

Pauta da reunião:  

1. Informes de entidades;  

2. Definição da delegação para o X Encontro do Mova’s – Rio 

Grande do Sul; 

3.  Agenda Territorial – Informes das reuniões e discussão do texto para 

publicação; 
4.  Encaminhamento/Informes dos Fóruns Regionais 

Metropolitano/Entorno/Águas;  

5. Plano Municipal e Estadual de Educação;  

 

 

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: Conselho Estadual de Educação-CEE, Conselhos Municipais de 

Educação de Goiânia, Novo Gama, Educandos, Educadores, Fórum Metropolitano de EJA, Fórum de EJA 

do Entorno Sul, Fórum Regional das Águas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFG e o 

IF Goiano, Rede Cidadã, Secretaria de Estado da Educação - Seduc, Secretarias Municipais de Educação 

de Goiânia, Senador Canedo, 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. 

 


