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 Aos trinta e um dias do mês de agosto 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, Rosimeri Machado, Sandra Greque, 

Viviane Maria Rodrigues de Oliveira da Fontoura; a secretária 

Lílian Xavier Machado e as assessoras  Jaqueline Micelle e Maria 

Aparecida Reyer, presididos pela conselheira Waléria Vargas 

Busetti. Ausentes, por motivo justificado, as conselheiras Ana 

Garima, Sabrina Barreto e Suzane Barros. A reunião começou 

com a leitura e aprovação da Ata 23/2021. A seguir, a presidente 

informou que pretende reunir-se com a Superintendente 

Administrativa da SMEd para tratar sobre os problemas de 

abastecimento de água no prédio do CME. A assessora técnica 

Jaqueline lembrou que os conselheiros precisam elaborar 

Parecer para as escolas que passarão a ofertar a EJA. A seguir, 

passou-se à análise da proposta da SMEd para as escolas da rede 

municipal que passarão a ofertar a EJA. A conselheira Sabrina 

argumentou que, segundo a Resolução  01/2021, a EJA precisa 

atender ao disposto na LDB e sua grande dúvida é qual seria o 

objetivo de um documento como o encaminhado pela SMED, ou 

seja, a intenção seria a de que o documento sirva como base 

para todas as escolas com EJA do sistema municipal de ensino? 

Sendo esse o caso, ela acredita que seria necessária uma maior 

fundamentação teórica A conselheira Tania informou ter 



conversado com a Coordenadora de EJA da SMEd e foi informada 

de que o documento foi construído a partir do contato com as 

escolas que ofertam essa modalidade, sendo feito um compilado 

para envio ao CME. A conselheira Tania sugeriu que se realize 

uma reunião com a SMEd para maiores esclarecimentos visto 

que a intenção é de que o citado documento venha a ser o 

orientador para a EJA no município. A conselheira Liziane 

concordou com as falas anteriores e atentou para a não 

observância no corpo do documento sobre a questão do ensino 

remoto. A assessora Maria Aparecida disse ter ficado claro que 

trata-se de uma proposta para toda a rede municipal, porém 

ressaltou que não viu profundidade no tema abordado. A 

conselheira Tania acrescentou que a BNCC não contempla a 

modalidade EJA, o que passou a ser considerado na elaboração 

do Documento Orientador Curricular do território Riograndino. A 

presidente relatou que, a seu ver, o documento apresenta-se 

bastante genérico, sendo necessário um maior estudo e 

discussão sobre o assunto. Entende que a EJA tem que ter uma 

base comum para todas as escolas da rede e focar sempre na 

valorização do aluno. A conselheira Patrícia afirmou também que 

o documento possui pouca fundamentação teórica. Dando 

continuidade à reunião, a Professora Patrícia repassou ao Pleno a 

situação em que se encontra a Escola de educação Infantil Casa 

da Criança Dr. Augusto Duprat relatando que o prédio da escola 

já é muito antigo e apresenta uma série de problemas 

estruturais. Foram realizados alguns reparos durante o ano de 

dois mil e vinte, porém a escola acabou sendo interditada. Em 

maio desse ano, a SMEd propôs que a escola se mude para as 

dependências da escola estadual Barão do Cerro Largo, porém a 

comunidade não tem condições de se deslocar ao novo prédio. 

Ainda, acrescentou que o grupo de professores e a direção da 



escola temem perder definitivamente o seu espaço. Por fim, a 

conselheira questionou como o CME poderia atuar para ajudar a 

resolver essa questão A presidente respondeu que o tema será 

levado ao conhecimento do Secretário de Educação. Também 

sugeriu que a escola organize um documento solicitando que a 

mesma mantenha-se dentro da sua zona de atuação, bem como 

realize um levantamento de possíveis locações que estejam 

dentro da comunidade atendida. A conselheira Tania solicitou 

que esses documentos sejam encaminhados ao CME pela escola 

para que, depois, se realize uma solicitação ao Secretário de 

Educação. Por fim, a presidente informou que o setor 

administrativo da SMEd ainda não encaminhou seu 

representante no CME e agendou a próxima reunião do Pleno 

para a data de catorze de setembro, tendo como pauta principal 

a proposta da EJA. A conselheira Tania sugeriu que se convide 

para a reunião a Superintendente Pedagógica da SMEd, Vânia 

Cerqueira e propôs que a mesma seja realizada na data de oito 

de setembro, o que foi aceito por todos. Nada mais havendo a 

tratar, eu, Lílian Xavier Machado, lavro a presente Ata que, após 

lida e aprovada, será assinada por mim e pela  presidente. 
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