
Memória da Plenária do Fórum Paranaense de EJA 

 

 

Data: 16 de dezembro de 2011 

Local: Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná 

 

Presentes: representantes dos municípios de Londrina (alunas, 

professor e agente educacional de escola de EJA e diretora de CEEBJA de 

unidade penitenciária), Colombo (pedagoga), Curitiba (gestora de EJA, 

universidade e do mandato parlamentar do Prof. Lemos).  Contamos 

ainda com a presença do Prof. Angelo Ricardo de Souza (assessor do 

Dep. Angelo Vanhoni na relatoria do Plano Nacional de Educação) que 

nos apresentou os resultados, encaminhamentos e explicações sobre o 

panorama da EJA no PNE. 

 

Iniciamos a plenária com informes que, pelas reflexões, contribuíram 

para uma análise de elementos da atual conjuntura da EJA bem como 

para o estabelecimento de alguns dos encaminhamentos: Diretrizes 

Curriculares de EJA do Município de Curitiba, Material sobre políticas de 

EJA produzido para o curso de Pedagogia da UFPR, Disciplina de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (sábados/2012) aberta também para a 

comunidade externa a UFPR, Seminário Estadual sobre EJA em prisões, 

Boletim com as propostas para o Plano de Ação Estadual para a EJA 

trazido pelo Fórum Paranaense de EJA – Região Londrina.  

 

A partir das reflexões e discussões dos presentes tendo em vista a pauta 

e as explanações sobre a EJA no PNE, efetuamos os seguintes 

encaminhamentos: 

 

 1. Temas que necessitam ser aprofundados em nossas plenárias 

frente as demandas de EJA: a) EJA e Educação Especia; b) PNE e 

seus desdobramentos em nível estadual e municipal - Plano 

Estadual e Planos Municipais de Educação; c) Financiamento da 

EJA; d) EJA e Educação Profissional; d) “Evasão” na EJA; 

 2. Necessidade de solicitar novamente uma agenda com o Secretário 

de Estado da Educação do Paraná, tendo em vista o precário 

avanço da Agenda de Desenvolvimento Territorial Integrado de 

Alfabetização e EJA, as mudanças de coordenação da EJA na SEED 

(estamos indo para a terceira coordenação neste ano), as políticas 

que vem sendo implementadas para a EJA no estado;   

 3. Rediscussão do Plano de Ação para a EJA do Fórum, tendo em 

vistas as propostas trazidas pela região de Londrina; 

 4. Agendar uma reunião com a Comissão de Educação da Assembléia 

Legislativa, juntamente com o Conselho Estadual de Educação, 

para apresentar o Plano de A;cão para a EJA no estado do Paraná. 

 5. Sobre a Agenda (cronograma) do Fórum para 2012:  



 Manter um cronograma bimensal de plenária do Fórum, 

compondo com as atividades de cunho nacional; 

 Manter a dinâmica de interiorização das plenárias do 

Fórum. Para tanto, os prováveis municípios para a 

realização das plenárias em 2012 são: Apucarana, Campo 

Mourão, Foz do Iguaçu, Curitiba e Colombo. 

 Indicativos de datas/períodos de realização das plenárias e 

das atividades nacionais:  

 Fevereiro: 28/02 em Curitiba, buscando agendar 

com a Comissão de Educação da Assembléia 

Legislativa 

 Abril: semana de 23 a 27/04; 

 Maio: 27 a 29/05 – II EREJA Sul, compondo com o 

II Fórum Mundial de Educação Profissional e 

Tecnológica que realizar-se-á de 28/05 a 01/06 

 Junho: semana de 11 a 15/06; 

 Agosto: semanas de 13 a 17 ou de 20 a 24/08; 

 Setembro: III Seminário Nacional de Formação de 

Educadores de Jovens e Adultos - Tocantins 

 Outubro: semana de 08 a 12/10; 

 Novembro/Dezembro: semanas de 26 a 30/11 ou 

03 a 07/12.  

 

 

PS: Ficamos felizes em ter a presença de duas estudantes de EJA do 

município de Londrina – Léa e Maria do Carmo. Ficamos tristes porque o 

grupo de Londrina teve que voltar rapidamente para o município devido 

a um problema grave de saúde da mãe de Maria do Carmo. Recebemos, 

no dia seguinte, a informação do falecimento da mesma. Nossos 

sentimentos de conforto à Maria do Carmo neste difícil momento. 

 

 

 

 

Curitiba, 16 de dezembro de 2011 

 

 

 

 

Secretaria Executiva do Fórum Paranaense  

de Educação de Jovens e Adultos 

 


