Fórum Paranaense de EJA - 18 anos

III JORNADA PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
III GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Universidade Estadual de Londrina
2020
Desejamos boas vindas às/aos participantes da III Jornada Paranaense de Educação de Jovens, Adultos e
Idosos e do III Grupo de Estudos em Educação de Jovens e Adultos. O curso é organizado por participantes
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos da UEL e do Fórum
Paranaense de EJA comprometidos com a formação continuada da comunidade escolar: professores(as),
gestores(as), técnicos(as), agentes educacionais, pedagogos(as) e estudantes da EJA, além de estudantes
universitários e militantes dos movimentos sociais e populares. Seguimos com a organização de espaços de
estudo, reflexão e sistematização das práticas educativas escolares, no atual contexto da pandemia
causada pelo novo coronavírus, que exige a constante defesa da vida acima do lucro, da vida acima das
formalidades dos sistemas educacionais e das decisões burocráticas e burocratizantes da vida escolar. Os
desafios da atualidade permanecem sob a defesa dos princípios da educação pública, gratuita, laica,
inclusiva, presencial e de qualidade social para todos e todas, como base para o estabelecimento de
políticas de Estado que cumpram com o direito público subjetivo à educação.
Objetivos:
 Estudar e analisar as políticas educacionais produzidas pelo Estado no âmbito do sistema de oferta
da Educação de Jovens e Adultos.
 Promover e coordenar estudos no espaço escolar acerca da organização curricular da EJA.
Carga horária total: 30 horas
Encontros: 10 horas Estudo: 10 horas Grupo de Estudos: 10 horas
Período: 24 de outubro a 30 de janeiro de 2021
Certificado pela UEL: cumprimento mínimo de 75% da carga horária total.
Lista de presença disponibilizada pela coordenação do evento no dia de cada atividade
Grupos de Estudos: constituídos a partir da comunidade escolar/território
Participantes: educadores/as, educandos/as, agentes educacionais e gestores/as de escolas da EJA e
educadores/as e educandos/as universitários, militantes dos movimentos sociais e populares demais
interessados.
Inscrições Gratuitas: 14 de outubro a 06 de novembro de 2020
link: http://www.uel.br/eventos/insc/?id=6110
Realização: Universidade Estadual de Londrina/ Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Popular e EJA/
Fórum Paranaense de EJA da Região de Londrina
Apoio: APP Sindicato, Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Informações gerais: forumejalondrina@gmail.com e na página do Fórum: http://forumeja.org.br/pr/

PROGRAMA
24/10/20 (sábado) – Plataforma Zoom (link será enviado no e-mail da sua inscrição do evento)
Link para inscrição no evento: http://www.uel.br/eventos/insc/?id=6110
Horário: 15h às 17h30
TEMA: EJA: Concepções, desmonte e desafios.
07/11/20 (sábado) – Plataforma Zoom (link será enviado no e-mail da sua inscrição do evento)
Horário: 15h às 17h30
Tema: Precarização da EJA: o engodo do Ensino à Distância
CONVIDADOS/AS: Fórum Paranaense de EJA; Profª Dra. Edineia F. Navarro Chilant (UNESPAR) e Profa.
Walkiria Mazeto (APP Sindicato)
28/11/20 (sábado) –Plataforma Zoom (link será enviado no e-mail da sua inscrição do evento)
Horário: 15h às 17h30
TEMA: EJA como direito público subjetivo
III GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: A organização da EJA no contexto pós-pandemia a partir de leituras dos textos, normativas e
documentos indicados.





Divisão dos grupos por município e demais estados;
Indicação de texto para leitura com perguntas norteadoras;
Discussão nos grupos;
Socialização em grupo maior.

Atividade a ser organizada pela coordenação que entrará e contato com os grupos formados por região do
Paraná e participantes de outros estados. A agenda será realizada com cada grupo e a coordenação
conduzirá as discussões a partir das leituras selecionadas e indicadas.
Coordenação:
Edmilson Feliciano Leite
Professor Vagner Sipoli
Professora Kyamani
Professora Elza
Professora Izabel
Professor Alessandro Iglesias Schultz
Professor Ivonir Ayres
Professora Zenilda
Professora Edinéia Navarro
Professora Adriana Farias
Professora Cida Zanetti
Professora Sonia Haracemiv
Estudantes: Sirlei Gonçalves
Leitura prévia para os Grupos de Estudos
Textos disponíveis na página do Fórum http://forumeja.org.br/pr/

SUGESTÃO DE LEITURAS PARA DISCUSSÃO
Grupo de Estudos (Municípios Paraná)
Perguntas Orientadoras:
Qual a concepção de Educação de Jovens e Adultos afirmada nas Diretrizes?
Qual a função social da EJA e sua compreensão acerca do acesso ao conhecimento sistematizado pela
humanidade?
Quais são as ideias-força da organização atual da EJA aprovada pelo CEE em 2019 e quais os
desdobramentos para o atendimento do direito público subjetivo à educação garantido em lei?
TEXTO BASE
Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação de Jovens e Adultos
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_eja.pdf

Grupo de Estudos (Para grupo dos outros estados)
Perguntas Orientadoras:
Qual a concepção de EJA e de modalidade expostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais? Quais as
implicações do conteúdo da BNCC para a EJA?
TEXTO BASE
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/parecer_11_2000.pdf
Grupo de Estudos (Para todos os grupos)
Perguntas Orientadoras
Os autores dissertam acerca da qualidade da educação, do conteúdo do texto o que podemos extrair para
a afirmação da EJA de qualidade?
TEXTO BASE
DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de. A Qualidade da Educação: perspectivas e desafios.
https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v29n78/v29n78a04
Grupo de Estudos
Perguntas Orientadoras
Qual a vigência do pensamento de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos?
TEXTO BASE
Pedagogia do Oprimido
https://docs.google.com/a/fcarp.edu.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmNhcnAuZWR1LmJyfG51cGVkaXxn
eDpmMzFhOWM0YzA3YTg2OWE
Paulo Freire andarilho da utopia
https://www.youtube.com/watch?v=lsvMFA1_9wo
DOCUMENTOS do Fórum Paranaense de EJA
Dossiê Fórum de EJA – região Londrina
Parecer do MP Comarca Londrina/ Conselheiro Carlos Sanches ao Conselho Estadual de Educação.
Outros textos que se entendam como necessários ao debate.

