
 

Oficio nº 001/2019.                                                                          Goiânia, 29 de janeiro de 2019. 
 

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, 
 
 
Na continuidade do ano que se encerrou, iniciamos 2019 certos de que os últimos tempos               

demandam de todos nós a análise crítica dos posicionamentos políticos, econômicos e sociais, a              
capacidade de nos articularmos coletivamente para fazer frente às questões implicadas nessa            
conjuntura e o desafio de mantermos viva a esperança da libertação, da luta política pela               
transformação do mundo.  

Em face ao cenário de recorrentes decisões políticas que tem afetado cada vez mais a               
classe trabalhadora em seus direitos e conquistas sociais históricas, incidindo na educação, no             
trabalho, na saúde, nas condições de vida etc., tal como nos ensina Freire sobre a importância da                 
luta, da ação consciente: “[...] na percepção dialética, o futuro com que sonhamos não é               
inexorável. Temos de fazê-lo, de produzi-lo, ou não virá da forma como mais ou menos               
queríamos” (2014, p. 141), necessitamos nos mobilizar, trocar entendimentos e elaborar           
coletivamente ações e estratégias de resistência e de defesa, em geral, do Estado Democrático de               
Direito e, em particular, da Educação de Jovens e Adultos.  

Assim, contamos com o esforço de todos\os os\as companheiros\as para nos reunirmos no             
dia 02 de fevereiro (sábado), às 9 horas, na sede da Central Única dos Trabalhadores-CUT               
(Rua 70, nº 661, Qd. 127, Lt. 71 – Centro  - Goiânia-GO) 

 
Pauta da reunião: 
  

1. Atividade integradora: dança circular - professora Dinorá.  
2. Informes; 
3. Organização de nossas reuniões, dia e horário; 
4. 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.  

 

  
 

 
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. 


