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I- RELATÓRIO 

HISTÓRICO 

 O Conselho Municipal de Educação (CME) do município do Rio Grande recebeu no dia 

19 de julho de 2021 o ofício nº 1065, da Secretaria de Município da Educação (SMEd), com a 

proposta, que refere critérios para a aprovação/reprovação dos estudantes da Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos — EJA .Tal proposta, originou-se de questionamentos realizados 

a SMEd  advindos das escolas que atendem a EJA  na Rede Municipal de Ensino no período 

pandêmico. 

 

II- ANÁLISE DA MATÉRIA  

 O Conselho Municipal de Educação, conforme Lei nº 5.332, de 08 de setembro de 1999, 

que criou o Sistema Municipal de Ensino do Rio Grande, Capítulo III, Do Conselho Municipal de 

Educação, “Art. 7º - Compete ao Conselho Municipal de Educação: a) normatizar, fiscalizar, 

emitir parecer e deliberar sobre: II- criação, funcionamento e credenciamento de instituições 

que integram o Sistema Municipal de Ensino”. 

Considerando essas atribuições do Conselho e os preceitos do Direito Público e do 

Direito Administrativo, “em que há de se assegurar o interesse público e coletivo”, bem como o 

princípio da legalidade.  

 Este conselho, após análise do ofício nº 1065 e seu Anexo pondera que: 

a. os critérios 1º, 2º e 4º estão em conformidade com as normativas, resoluções e 

pareceres vigentes; 

b. quanto ao 3º critério (que se encontra em destaque), suscitam-se algumas 

reflexões: 
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 segundo a RESOLUÇÃO do CNE/CEB Nº 01/2021 de 25 de maio de 2021, 

”no art. 6º Será estabelecido, pelos sistemas de ensino, processo de 

avaliação da EJA desenvolvida por meio da EaD, no qual haverá: I – 

avaliação da aprendizagem dos estudantes de forma contínua, processual 

e abrangente; II – autoavaliação e avaliação em grupos, sempre 

presenciais; III – avaliação periódica das instituições escolares como 

exercício da gestão democrática; IV – garantia do efetivo controle social de 

seus desempenhos; e V – avaliação rigorosa para a oferta de cursos, 

descredenciando práticas mercantilistas e instituições que não zelem pela 

qualidade de ensino”. Avalizar a autonomia do estudante e/ou dos 

responsáveis que irão abdicar da promoção automática, nos parece 

reducionista, visto que a avaliação é um processo formativo em que o 

professor e o estudante estão envolvidos, onde o discente tem participação 

fundamental e efetiva. Porém, considerar a autonomia do estudante ou do 

responsável para decidir sua permanência na mesma etapa, ou seja, a 

reprovação escolar, incide em desconsiderar a prática do professor e da 

equipe pedagógica no processo educativo.  O Pleno deste Conselho de 

Educação entende que o “Termo de Responsabilidade de Permanência na 

Etapa” transfere ao estudante uma responsabilidade que não lhe cabe no 

processo avaliativo; 

 segundo RESOLUÇÃO do CNE/CEB Nº 01/2021 de 25 de maio de 2021; no 

Art. 24. “A avaliação escolar na EJA, em seus diferentes processos e espaços, 

deverá encorajar, orientar, informar e conduzir os estudantes em uma 

perspectiva contínua e formativa, com vistas ao desenvolvimento das 

aprendizagens.” Reforça o pressuposto de que na EJA as avaliações da 

aprendizagem precisam partir de diagnósticos e intervenções pedagógicas 

para a recuperação da aprendizagem a todo o tempo e avaliações 

formativas permanentes refletindo em replanejamento das práticas 

pedagógicas para qualificar a aprendizagem do estudante e garantir o 

direito à educação que por muitas vezes em sua trajetória escolar não foi 

acessado, impactando em novas metodologias, novos fazeres pedagógicos 

e na reformulação curricular. 

 ressalta-se que na EJA a avaliação não se restringe às aprendizagens 

conteudistas, mas deve contemplar o desenvolvimento integral dos 

sujeitos e considerar suas histórias de vida. Sendo assim a temática da 

autoestima na Educação de Jovens e Adultos é relevante, pois uma 

característica frequente do estudante é sua baixa autoestima, muitas vezes 

reforçada pelas situações de fracasso escolar. Os sentimentos que 

orientam  a  atividade cotidiana, em geral, afetam o processo  cognitivo do  
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estudante. Portanto solicitar que ele assine um “Termo de 

Responsabilidade de Permanência na Etapa”, nos parece rotular essa 

realidade. É de extrema importância que o professor seja um profundo 

conhecedor de uma metodologia pedagógica e de uma didática que o faça 

pensar sobre como elevar a autoestima do estudante, tendo como objetivo 

fazê-lo compreender que todos possuem a capacidade de aprender, pois 

de acordo com Luckesi (2002, p.51) “A escola deve ter o papel de estimular, 

incentivar o avanço do estudante, não criar um cidadão com medo, baixa 

autoestima, pois os momentos de tensão e ansiedade a que os educandos 

são submetidos contribui muito para que isso aconteça.” ; 

 Destacamos, ainda, que se for oferecido o 3º critério do anexo para a 

modalidade EJA, esse poderá abrir precedente para os demais níveis do 

Ensino Fundamental. 

 

III- VOTO DA RELATORA 

 Em face ao exposto, a relatora aponta que a proposta em questão mantenha o 1º, 2º e 

4º critério e retire o 3º critério, visto que não condiz com as normativas, resoluções e pareceres 

vigentes que regulamentam a Modalidade da Educação de Jovens e Adultos — EJA na Rede 

Municipal de Ensino. E que fique demarcado que estes critérios serão válidos conforme a Lei 

Federal nº 14.040 e Resolução CNE/ CP Nº 2, de dezembro de 2020. 

 

IV- CONCLUSÃO DO PLENO DO CME 

O Pleno do Conselho Municipal de Educação em decisão unânime aprova o presente 

Parecer. 

 

                                           Rio Grande, 03 de gosto de 2021.   

 

CONSELHEIROS: 

Lisiane Kisner Silveira Torres – Relatora 

Rita de Cássia Souza 

Sandra Rejane de Ávila Greque 
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Tania Tuchtenhagen Clarindo 

Viviane Maria Rodrigues de Oliveira da Fontoura 

Waléria Vargas Busetti 
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