
 

Fórum Paranaense de EJA - 17 anos 

 
CONVITE 

 
 
O Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos convida para 

próxima reunião plenária, conforme data, horário, local, endereço e pauta abaixo: 
 
 
 
DATA: 09/10/2019 
HORA:  a partir das 15:00 h (estaremos acolhendo as pessoas a partir das 13h30 
LOCAL: APP - SINDICATO 
ENDEREÇO:  Av. Iguaçu, 880 – Rebouças - Curitiba  
FONES: (41) 99207-7965  -  99256-0398 
 
 
 
PAUTA 
 
1. Nova Proposta da EJA 
2. Audiência Pública 
3. Encaminhamentos; 
4. Informes. 
 
 
 
Esta reunião foi marcada com o objetivo de fazermos uma conversa prévia a 
audiência pública que acontece no mesmo dia as 17h na Assembleia Legislativa do 
Paraná e sua participação é sempre muito importante. 
 
 
Secretaria Executiva do 
Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos. 

 



 

 

Fórum  Paranaense de  

Educação  de  Jovens  e  Adultos 

 

CONVITE 
 

O Fórum Paranaense convida para participação na audiência pública do dia 09/10 as 17 horas 
em Curitiba. Realizada pela Assembleia Legislativa do Paraná por sua comissão de educação, com o 
tema “Avaliação e perspectivas da Educação de Jovens e Adultos no Paraná”. Esta audiência é 
resultado de uma reivindicação do de nosso Fórum e será um importante momento de avaliação, denúncia 
e proposições sobre as políticas públicas de EJA em nosso estado. A data inicial foi alterada por solicitação 
do Secretário de Educação, que manifestou interesse em participar. Além de deputados interessados no 
tema, estão sendo convidados/as, e aguardamos a participação, da própria Secretaria de Estado da 
Educação, Ministério Público, representantes de municípios, representantes dos/as trabalhadores/as da 
rede pública, estudantes e outros movimentos e organizações envolvidas no tema da EJA. 

Na perspectiva da defesa de uma EJA presencial, recomendamos às escolas que não só tragam 
estudantes, mas tragam também produção pedagógica que vem sendo trabalhados em sala de aula como 
cartazes, trabalhos, cadernos, livros, entre outros/as.Por se tratar de uma atividade pública, é importante, 
não só a participação, mas também fazer ampla divulgação. 

Junto com este convite segue: Carta de princípios e um Plano de Ações do Fórum Paranaense de 
EJA e a Lei nº 18.492 do Plano Estadual de Educação. 

 

DATA: 09 de outubro de 2019. 
HORÁRIO: 17 horas 
LOCAL: Assembleia Legislativa do Paraná - Plenarinho 
ENDEREÇO: Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Curitiba - PR - 80.530-911 

https://goo.gl/maps/U8zR2ixrabz

