Memória da Plenária do Fórum Paranaense de EJA
Paranaguá – 21 de agosto de 2012
O Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos realizou Plenária no
dia 21/08/12, das 9h às 16h, em Paranaguá, na Escola Municipal em Tempo
Integral Nascimento Junior, com o desenvolvimento da seguinte pauta:
Abertura: memória dos dez anos do Fórum, destacando a dinâmica geral
das principais atividades realizadas, locais/cidades onde os encontros
aconteceram, bem como o desenvolvimento da articulação nacional com
menção a sua carta de princípios.
Participantes:

60

participantes,

representados

nas

seguintes

instituições/segmentos: educadores de 09 escolas estaduais e de 13 escolas
municipais e mais 01 APAE com a modalidade EJA, UFPR, IFPR,
UNCME, COMED, Secretarias Municipais de Paranaguá, Curitiba e São
José dos Pinhais, SEED/PR e NRE Paranaguá, APP Sindicato, SISMMAP,
Segmento Empresarial. MUNICIPIOS participantes: Curitiba, Paranaguá,
São José dos Pinhais, Shangri-lá, Pontal do Paraná e Francisco Beltrão.
Informes:
1. APP convidou para as atividades que antecedem o dia 30 de agosto,
envolvendo as discussões sobre o piso salarial nacional dos professores,
ressaltando a realidade dos estados, além de sinalizar que as negociações
não avançaram em relação ao parcelamento do piso. Desse modo, as
atividades na semana de mobilização receberão faixas e adesivos dos
núcleos regionais e adesivos com a expressão “educadores em alerta”, e
acontecerão da seguinte maneira: no dia 27/09 - panfletagem / carta aos
pais; no dia 29/08 – aula de 30 minutos; no dia 30/08 – paralisação com
assembleia geral em Curitiba.
2. Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação – Reunião Plenária das
Regiões Sul e Sudeste – dias 27 e 28 de agosto de 2012.

Plano de Ações para a Educação de Jovens e Adultos Municipal:
Apresentação da proposta de plano, análise, discussão e adequações do
texto referente ao plano de ações municipais para Educação de Jovens e
Adultos a partir dos destaques e proposições submetidas à plenária.
Após a finalização do trabalho, decidiu-se que o documento será
disponibilizado no site do Fórum Paranaense, agregando dados estatísticos
e fundamentos teóricos, inclusive com indicativos personalizados com
dados dos municípios, os quais poderão ser acessados por meio de alguns
dos
seguintes
links
http://www.censo2010.ibge.gov.br/amostra/
ou
http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados_do_censo2010.php
ou
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse.
Além disso, foi sugerido que o Plano seja entregue nominalmente aos
gestores municipais, bem como aos candidatos a prefeito dos municípios
do estado do Paraná que disputam as eleições de 2012.
Portal do Fórum Paranaense de EJA: apresentação do Portal Nacional e
do Paranaense quanto a sua organização, utilização e divulgação,
destacando dados sobre hospedagem, implantação e implementação do site
www.forumeja.org.br.
II EREJA Sul: delegação e encaminhamentos
Contextualização dos encontros nacionais e regionais de EJA, critérios de
participação, elementos de preparação da delegação, recursos e
disponibilização dos temas para discussões de trabalho no II EREJA Sul,
que será realizado nos dias 28 e 29 de outubro de 2012, com 40 vagas
disponíveis para cada estado.
IV Seminário Nacional de Formação de Educadores de Jovens e
Adultos: delegação e encaminhamentos
Informações sobre a programação do evento disponibilizadas no site do
Fórum EJA do Tocantins, que ocorrerá entre os dias 29 de outubro e 1º de
novembro de 2012, em Palmas/TO. São disponibilizadas 10 vagas, sendo 6
para as IES e 4 para os demais segmentos, a critério de cada Fórum.

Encaminhamentos gerais: agenda para próxima plenária com
indicação de realização para final da primeira quinzena de setembro
em Cascavel/PR.
 EJA em prisões;
 Formas de oferta da EJA nas escolas estaduais;
 Agenda de Desenvolvimento Territorial Integrado de Alfabetização e
EJA.

