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O movimento do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos, constituído desde
2002 com o objetivo de fortalecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Goiás, luta
pela elaboração de políticas públicas de Estado e ações voltadas para a modalidade;
articula as instituições envolvidas com a educação de jovens, adultos e idosos; organiza,
apoia e participa de encontros locais, regionais e nacionais na temática da EJA; socializa
informações entre as iniciativas existentes na modalidade; propõe apresentação e troca
de experiências de EJA ocorridas no Estado buscando agregar ao poder público
entidades de classe, organizações não governamentais, empresas e outras instituições.
Nesse sentido, realizará na Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Escola
de Formação de Professores e Humanidades, o XIV Encontro Estadual do Fórum de
Educação de Jovens e Adultos- EJA, com o tema: 20 anos da EJA como modalidade
na LDB 9.394/1996: E na prática? Período de 19 a 21 de maio de 2016. Na oportunidade
faremos um balanço da EJA, enquanto modalidade da educação básica, desde o
proclamado na legislação até ao campo do fazer pedagógico, assim, como refletiremos a
partir da diversidade desta modalidade e suas defesas em favor do direito à educação dos
jovens, adultos e os idosos trabalhadores, de modo a assegurar o fortalecimento das
ações dos gestores públicos e das práticas educativas cidadãs para que possam cuidar
do acesso e continuidade da formação dos jovens, adultos e idosos em Goiás.
O Encontro prevê a participação aproximada de 300 pessoas advindas dos diversos
municípios do Estado de Goiás, representando os vários segmentos: Gestões Públicas e
Conselhos de Educação; Instituições Superiores de Educação e os Universitários
(representação discente); Educadores e educandos de EJA; Movimentos Sociais,
Sindicatos e Movimentos Populares.
Convidamos a todas/os a estarem neste movimento de luta pela EJA como um
direito público subjetivo, acessando ao site < http://forumeja.org.br/go/>, nesse sentido,
incentivando a cada jovem, adulto ou idoso, que não concluiu a educação básica, a
retornar à escola, ou permanecer para dar continuidade a seus estudos.

