
Fórum Paranaense de EJA - 18 anos 

O Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos vem lutando intensamente para a 

revogação de todas as mudanças que a SEED impôs, desde o final de 2019, na organização da 

oferta da EJA paranaense, por considerar que tais mudanças prejudicaram enormemente 

estudantes, professores e funcionários das escolas que atendem jovens, adultos e idosos 

trabalhadores, sejam nos CEEBJAs ou nas escolas de crianças e adolescentes que ofertam a EJA 

no período noturno. Em diálogo permanente com profissionais da educação da EJA e em parceria 

com a APP Sindicato, o Fórum está atuando em quatro frentes: Secretaria de Estado da Educação 

e do Esporte (SEED), Conselho Estadual de Educação (CEE), Ministério Público (MP) e Comissão 

de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Junto à SEED, o Fórum reivindica a 

REVOGAÇÃO de todas as medidas impostas que modificaram a organização da oferta da EJA, 

desde a Orientação Conjunta N.º 08/2019 e normativas subsequentes. No CEE, o Fórum pleiteia a 

SUPENSÃO da autorização dada à SEED para promover tais mudanças, por ferir o direito público 

subjetivo dos estudantes jovens, adultos e idosos trabalhadores de acesso à uma educação 

pública com qualidade social e 100% presencial. A autorização dada pelo CEE à SEED foi 

baseada em um parecer emitido em curto espaço de tempo, contendo frágil fundamentação para 

justificar mudanças tão radicais e danosas que estão sendo impostas. Acionado pela 24ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, o CEE-PR abriu procedimento interno e um novo 

parecer foi emitido, desta vez, pelo conselheiro Carlos Sanches, que contempla as nossas 

reivindicações. A votação deste parecer, que deveria ocorrer no dia 07/08, foi adiada para 

setembro. Diante deste quadro, o Fórum solicita apoio de todos e todas que desejam uma EJA 

que efetivamente atenda às necessidades de seus estudantes, com a oferta de matrículas por 

disciplina e a qualquer tempo, do retorno da oferta da organização individual e da garantia de 

autonomia para as escolas da EJA planejarem seus cronogramas de aulas de acordo com as suas 

realidades, além de outras ações que respeitem o tempo disponível para a escolarização de seus 

estudantes trabalhadores. Este apoio pode se concretizar por meio de ampla divulgação nas 

redes sociais das pautas de luta do Fórum, considerando que a maioria dos meios de 

comunicação de massa são comprometidos política e financeiramente com o governo de Ratinho 

Junior e não abrem espaço para posicionamentos contrários à sua gestão. Também solicitamos 

que repliquem ao máximo as hashtaghs: 

#CEE:AprovaParecerConselheiroCarlos 

#SEED:RevogaJáOrientação08/2019. 


