ENCONTRO ESTADUAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA
DE 29/01 A 04/02 DE 2015
GOIÂNIA - GOIÁS

O Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos estará promovendo nos dias
29 de janeiro a 04 de fevereiro de 2015, uma MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO DIREITO
À EDUCAÇÃO DOS JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, em Goiânia, bem como outros
municípios do Estado de Goiás. Conhecemos a difícil realidade enfrentada pela
Educação de Jovens e Adultos, agravada pelo fechamento diário de turmas e escolas
em todo o país. Ressaltamos que, enquanto o Estado continua negando a esses/as
estudantes trabalhadores/as o direito a uma Educação Pública e de qualidade, o quadro
atual do contexto social brasileiro é de:
- 14,6 milhões de pessoas não alfabetizadas (IBGE/Censo 2010);
- 65 milhões de pessoas com 15 ou mais anos que não concluíram o Ensino
Fundamental (IBGE/Censo 2010);
- 15.268.965 de pessoas (18 a 29 anos) que estão fora da escola e não concluíram,
ainda, a educação básica (IBGE/Censo 2010).
E no Estado de Goiás, conforme os dados (Fonte: Microdados do Censo 2010,
IBGE 2010) nos mostram que a população do Estado de Goiás de 15 anos ou mais é
de aproximadamente 4 milhões de habitantes, destes 70% não concluíram o ensino
fundamental e 30% não concluíram o ensino médio. O que significa dizer q ue temos
uma grande demanda no Estado de Goiás para modalidade da Educação de Jovens e
Adultos, precisamos unir forças para buscar esses sujeitos de direito, além de assegurar
a oferta de vagas pelo poder público.
Dessa forma na Mobilização proposta, conforme o cronograma, abaixo, que
apresenta-se como caráter político de defesa do direito à educação, vamos buscar os
educandos, e exigirmos que as escolas de nosso Estado estejam abertas para a
inserção dos jovens, adultos e idosos que ainda se encontram excluídos desse direito.

Contamos com a presença de vocês, pessoas comprometidas com a Educação de
Jovens e Adultos em Goiás .
Locais e datas:
 Terminal Recanto do Bosque – 29.01, às 17h;
 Terminal Novo Mundo – 27/02/15, às 17h;
 Terminal Padre Pelágio, 02/03/15 às 17h;
 Terminal Bandeiras, 06/03/15 às 17h.

Informações sobre o evento:
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
UFG/ Sala 214 ou Nedesc:
Bolsistas (Kátia ou Raísa) e Prof. Maria Emilia
FONE: (62) 3209-6213 ou 32096213
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ GOIÂNIA/DEF-AJA:
Márcia ou Ana Flávia
RUA 226, ESQ C/ 235 Nº 794 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO
FONE: (62) 3524-8923 ou (62) 3524-8956
COORDENAÇÃO COLEGIADA DO FÓRUM:
FONE: (62) 9611 6562 – Cláudia
FONE: (62) 92195080 - Márcia
FONE: (61) 91108978 – Rita de Cássia
FONE:(61)92531400-Eanes

Apoio: Secretarias Municipais de Educação: Senador Canedo, Goiânia, Luziânia, Novo Gama e Cidade
Ocidental, UFG, IFG, Fóruns Regionais Metropolitano e Entorno

Site: www.forumeja.org.br/go; Email: forumejago@gmail.com

