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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e
um, reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia
da COVID 19, os conselheiros Lisiane Kisner Silveira Torres,
Patrícia Lourenço, Sandra Greque, Tania Clarindo, Viviane Atalaia;
a secretária Lílian Xavier Machado e a assessora Jaqueline Micelle,
presididos pela conselheira Waléria Vargas Busetti. Ausentes, por
motivo justificado, as conselheiras Ana Cristina Garima Jaques,
Rosimeri Machado, Sabrina Barreto, Suzane Barros e Viviane
Atalaia. A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata
019/2021. A seguir, a conselheira Lisiane iniciou suas
considerações acerca da proposta da SMEd sobre a avaliação na
EJA durante o período de Pandemia. A conselheira afirmou que
não considera aprovar a citada proposta uma vez que a retenção
ou não do aluno cabe ao professor, inclusive havendo legislação a
esse respeito. Lembrou que há vários fatores que devam ser
considerados, como a avaliação continuada, característica da
modalidade EJA, bem como a questão da autoestima do aluno de
EJA. A assessora técnica Jaqueline comentou que não vê a
possibilidade de aprovação da proposta e que o trabalho realizada
pelo professor deve ser considerado e que a modalidade EJA não
prevê a retenção do aluno mediante decisão desse. A presidente
concordou com os demais conselheiros uma vez que a referida
proposta viria a desqualificar o trabalho do professor de EJA e
invalidar o avanço dos alunos, inclusive fugindo à proposta que tal

modalidade se propõe. Após uma ampla discussão sobre o
assunto por parte de todos os conselheiros, decidiu-se que todos
deverão compartilhar suas considerações com os demais através
do grupo de watts app para que, na próxima reunião do Pleno,
haja apreciação e elaboração de Parecer sobre o assunto. Nada
mais havendo a tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente
Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim presidente.
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