
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REORIENTAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE 1 
JOVENS E ADULTOS (EJA) 2 

 27 DE JULHO DE 2010 3 

 Nos da comissão de reorientação curricular da Educação de Jovens e Adultos nos 4 
Reunimos no dia vinte e sete de julho de dois mil e dez com inicio às nove horas: A 5 
Coordenadora Rose apresentou a intenção da formação dessa comissão e seus objetivos, 6 
a Doutora Adriana apresentou-se, e logo em seguida, salientou a importância da 7 
comissão e fez um breve histórico da EJA onde colocou a primordialidade da 8 
democratização das decisões para com toda a rede educacional, para que a implantação 9 
verdadeiramente aconteça. Enfatizando que a comissão não tem caráter decisório e sim 10 
de proposição, ou seja, será preciso um convencimento da rede para as mudanças. 11 
Todos se apresentaram A vice-diretora Simone colocou a importância de valorizar o 12 
ensino da EJA e não sucatear ou fazer qualquer coisa ou mesmo de qualquer jeito. “a 13 
EJA não pode ser um “BICO”. A professora (Maria) não concorda com essa posição e 14 
frisou que a EJA tem muitos profissionais que encaram a EJA com muita seriedade. 15 
Discutimos a matricula a qualquer tempo e suas implicações, Marcelo salientou a 16 
concepção Pedagógica por de trás dos discursos presentes e da tradicionalidade 17 
educacional que, muitas vezes, exclui novamente os que foram excluídos no passado. A 18 
Coordenadora Aparecida comentou as diferenças presentes na EJA exemplificou com 19 
fatos acontecidos com um grupo de ciganos alunos da sua escola. Adriana colocou que 20 
as visitas itinerantes serão fundamentais para essa integralidade e que não devemos usá-21 
la como uma forma de competição ou de produção de um show mascarado, mas sim a 22 
colocação do real, com suas dificuldades e não somente com as experiências positivas, 23 
Aparecida colocou as diferenças entre os jovens e os adultos e sua mediação constante 24 
nas resoluções desses conflitos. Discutimos com a participação de todos; as estratégias, 25 
linguagens e relações valorativas, (respeito, justiça, preconceitos), que estão presentes 26 
na escola, onde todos se manifestaram com diferentes opiniões e exemplificações 27 
pontuais. Finalizamos com encaminhamentos de sistematização das tarefas futuras; 28 
entre elas, a leitura do texto do Miguel Arroio (postado no portal), e ficou norteado com 29 
as seguintes questões: O que é a EJA? Quem são as pessoas da EJA? Qual a 30 
metodologia e avaliação na EJA? Qual são a Gestão e as políticas publica para EJA? s e 31 
como primeira tarefa, debater o que é um currículo e qual seriam o currículo da EJA. 32 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião às onze horas e trinta 33 
minutos, cujos trabalhos são objetos desta ata, lavrada por mim, Coordenador Marcelo 34 
Gusson, na qualidade de secretario da reunião, Ata que assino, depois de datada, em 35 
conjunto com os demais membros que a aprovam. Rio Claro, dia vinte e sete de julho de 36 
dois mil e dez. 37 


