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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 01/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, reuniram-se em formato 1 

digital, por meio de videoconferência no Teams, os membros associados da Associação 2 

Brasileira de Alfabetização (ABAlf), sob a coordenação de seu Presidente, o Prof. Dr. Lourival 3 

José Martins Filho, e da vice-presidente, a Profa. Dra. Adelma das Neves Nunes Barros-4 

Mendes. Aguardando-se o quórum mínimo, a reunião teve início em sua segunda chamada, 5 

com 54 dos associados presentes. O Presidente e sua vice, Prof. Lourival Martins e Profa. 6 

Adelma Barros, cumprimentaram e agradeceram a presença de todos. O Prof. Lourival ainda 7 

cumprimentou os demais membros da diretoria da Gestão 2020-2022, os representantes 8 

regionais e o conselho fiscal. Deu início à pauta dando as boas-vindas e acolhida inicial. 9 

Explicou que o Estatuto da ABAlf prevê a adoção do formato on-line para realização de suas 10 

assembleias, porém estabelece que as votações devem ocorrer em caráter presencial. Foi 11 

consultado a Procuradoria Jurídica da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 12 

que orientou que devido à pandemia da COVID-19, está sendo permitida a execução de 13 

votações on-line, motivo pelo qual foi possível a presente reunião. Na sequência, passou-se 14 

para a aprovação do parecer do Conselho Fiscal, referente a prestação de contas do 15 

ano base de 2019. O professor informou que a gestão anterior fez uma sistematização dos 16 

dados financeiros, que foram validados e ordenados por um escritório de contabilidade de 17 

responsabilidade de Fernando Martins de Oliveira, que registrou o monitorou todas as 18 

movimentações realizadas. A documentação foi enviada para o conselho fiscal, que no dia 19 

quatro de fevereiro de 2020, por meio de uma reunião via Plataforma Teams, fez a análise 20 

detalhada das despesas e prestação de contas. O professor informou que em 2019 foi 21 

arrecadado um total de R$85.875,50 com as anuidades e associados, além de outras receitas, 22 

como a verba de R$24.591, cedida pela CAPES para o IV Congresso Brasileiro de 23 

Alfabetização. Ocorreram despesas gerais, como a prestação de serviços de terceiros em 24 

serviços gerias no valor de R$58.462,16, serviços de terceiros em pessoa jurídica no valor de 25 

R$36.868,36, além de R$1.244,00 em taxas de serviços bancários. Com isso, a ABAlf possui 26 

no momento um capital de R$863,37 em caixa, R$10.071,45 de saldo em Conta Corrente e 27 

R$45.909,11 em aplicações bancárias, totalizando R$56.843,93 disponíveis para utilização da 28 

Gestão 2020-2022. O presidente destacou que a reunião contendo o parecer do conselho 29 

fiscal para a prestação de contas de 2019 e os votos dos seus membros foram gravadas e 30 

estão disponíveis a quem interessar. Ainda parabenizou a gestão anterior pelo detalhamento 31 

do relatório, com demonstrativo contábil de todas atividades financeiras. A presidente do 32 

conselho fiscal, Profa. Dania Costa parabenizou a organização da gestão anterior pela 33 

organização e documentação apresentada. Colocada em votação, a prestação de contas foi 34 

aprovada por unanimidade por todos os presentes. Passou-se para a apresentação das 35 

principais atividades desenvolvidas em 2020, onde o presidente destacou as ações 36 

mensais de destaque de nos campos de atividades políticas, atividades administrativas, 37 

participação e representação da ABAlf, divulgação de mensagens e divulgação e promoção de 38 

eventos e ações de/com entidades e de/com membros/pesquisadores sobre alfabetização e 39 

temas relacionados. Iniciando com as ações políticas, o Prof. Lourival destacou o 40 

posicionamento da ABAlf frente ao Programa de Alfabetização "Tempo de Aprender e seu 41 

encaminhamento para o Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED) e União 42 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), o posicionamento da ABAlf sobre a 43 

reposição de aulas remotas na Educação Básica, o envio de uma carta à Presidência do Fundo 44 

Nacional de Desenvolvimento da Educação com considerações da ABAlf para o Programa 45 
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Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2022 - Educação Infantil), a entrada com uma 46 

representação MPF e TCU com pedido de impugnação ao Edital do Programa Nacional do Livro 47 

e do Material Didático – PNLD 2022 e o posicionamento da ABALf sobre o Programa de 48 

Formação Continuada de alfabetizadores/as baseado na ciência da SEALF/MEC. O professor 49 

ainda destacou que em maio o GT10 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 50 

em Educação (ANPED) endossou a nota da ABALF sobre ensino remoto. A respeito das ações 51 

administrativas, o presidente apontou a definição da data para o V Congresso Brasileiro de 52 

Alfabetização e a escolha do tema do V Congresso a partir de sugestões dos associados, a 53 

indicação da ABAlf para o Comitê de Assessoramento em Educação do CNPq, a discussão 54 

aberta entre a diretoria e os associados sobre os princípios defendidos pela ABAlf sobre o 55 

ensino remoto na educação infantil/alfabetização de jovens adultos, idosos e crianças em 56 

tempos de pandemia, a socialização dos anais CONBALF, a atualização das redes sociais da 57 

ABAlf efetuadas pela Profa. Maria do Socorro Nunes e Prof. Fernando Oliveira e atualização 58 

do novo site da Associação, com a nova página de acesso da “Revista da ABAlf se renova e 59 

se inova” e seu novo formato, a revisão do Projeto do V CONBALF pela Diretoria, a articulação 60 

com a Diretoria para a inserção da ABALF na Rede Comunica Educação e a criação da sua 61 

frase, o encaminhamento da prestação de contas 2019 para o Conselho Fiscal da ABALF, o 62 

envio de orientações para Pagamento da anuidade e renovação – 2020 frente a COVID-19, a 63 

criação com a Diretoria da frase ABALF para integrar a Rede Comunica Educação e o envio de 64 

convites para os componentes das redes e sistemas de ensino (CONSED e UNDIME) para 65 

participarem da ABAlf e do V CONBALF em 2021. A respeito da presença da ABAlf em eventos 66 

em 2020, o presidente apontou a participação nas reuniões das Entidades Científicas, na live 67 

da Associação Brasileira de Alfabetização: sua história e desafios da atualidade na 68 

coordenação da Professora Barbara Cortela, na Roda de Conversa da Diretoria, na reunião da 69 

ANPED com Presidentes das Entidades Cientificas, a participação no Jornal Bom dia Santa 70 

Catarina; a palestra para a Rede Municipal de Ensino de Biguaçu – Educação em tempos de 71 

pandemia – cuidar de si e do outro, a participação no lançamento dos 10 princípios em defesa 72 

da educação pública nas eleições de 2020 – Rede Comunica Educação, a presença na 6ª Mesa 73 

Temática Virtual - XIII ANPED Sul, a presença no evento  "BNCC: abordagens e práticas – 74 

Pibid e Residência Pedagógica em Alfabetização. Já sobre as mensagens, destacou-se os 75 

envios realizados sobre as boas vindas da nova gestão ABALF – 2020-2021, o dia do 76 

aniversário da ABAlf, dia do professor, dia das crianças, dias mundial e nacional da 77 

alfabetização, dia da consciência negra e de final do ano. Na sequência, o presidente passou 78 

para a apresentação dos eventos e ações divulgadas pela ABAlf entre os meses de fevereiro 79 

e dezembro e convidou os associados a encaminharem seus eventos para serem divulgados 80 

entre os membros. A Profa. Patrícia Corsino parabenizou e agradeceu as ações da ABAlf em 81 

2020, pois foi um momento em que estas ações foram muito necessárias. Apontou o esforço 82 

em prestar apoio a diferentes associações e seu posicionamento político, fortalecendo a ABAlf 83 

e as ações de alfabetização no Brasil, fazendo uma crítica contundente à política nacional de 84 

alfabetização. Continuou destacando que ainda há uma grande batalha em 2023 em relação 85 

ao PNLD e da necessidade que os educadores possuem em ter a liberdade de escolha da 86 

melhor forma de alfabetizar as crianças em suas salas de aula. A Profa. Nara Salamunes 87 

sugeriu que a apresentação utilizada na reunião seja disponibilizada no site da ABAlf e que os 88 

eventos divulgados estejam linkados aos respectivos vídeos como registro histórico. O Prof. 89 

Lourival informou que pretende disponibilizar todos os materiais no site, na “área do 90 

alfabetizador”. Passando-se ao próximo item da pauta, o presidente informou que devido ao 91 

cenário sanitário apresentado em todo território nacional, o V Congresso Brasileiro de 92 

Alfabetização e Informes da Presidência será realizado no formato on-line. Destacou que 93 

já está disponibilizado no site a área para envio dos trabalhos, sendo o único pré-requisito o 94 
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pagamento da anuidade da ABAlf. O professor complementou que, a partir do projeto 95 

sistematizado, na próxima semana os diretores regionais se reunirão para debater os nomes 96 

de mesas e convidados para complementar a programação do evento. Ainda, pediu a todos 97 

que divulguem o Congresso para aumentar a participação dos interessados e, 98 

consequentemente a troca de vivências e conhecimentos que ocorrerá no evento. Por fim, 99 

informou que as submissões de trabalhos, que tinham como prazo final dezoito de março, 100 

foram prorrogadas até o dia trinta e um de maior, devido ao formato on-line, e alertou que 101 

todo o evento será realizado via Plataforma UDESC. A Profa. Francisca Maciel parabenizou 102 

toda a equipe da nova gestão e divulgou que o Prof. Lourival e a Profa. Adelma serão os 103 

primeiros convidados do CEALE Debate de 2021, o que vai exaltar a importância da ABAlf 104 

junto aos professores, convidando todos os presentes para acompanharem o evento. A Profa. 105 

Socorro Nunes destacou as conquistas da ABAlf, que vem em pouco tempo auxiliando no 106 

fortalecimento da Associação, em especial pela sua busca por parcerias com outras 107 

instituições e entidades. Apontou que apesar de ser um grupo pequeno, há uma grande e 108 

significante atuação política e produção científica, que se reflete no relatório apresentado pelo 109 

Prof. Lourival, resultando no reconhecimento da sigla ABAlf por cada vez mais pessoas. A 110 

professora ainda solicitou diretamente aos associados que trabalham diretamente na 111 

educação básica que apresentem a ABAlf às suas escolas, para cada vez mais fortalecer esta 112 

associação que foi criada com o objetivo de garantir a alfabetização justa, de qualidade e 113 

inclusiva para todas as crianças, jovens e adultos do país. O Prof. Alison Azevedo iniciou sua 114 

fala contando que está iniciando sua carreira como alfabetizador e agradeceu a ABAlf pelas 115 

ações de fortalecimento das práticas de alfabetização no país e que a Associação inspirou a 116 

criação de um grupo de estudo na escola em que leciona. Finalizando a pauta, o Prof. Lourival 117 

passou para as comunicações pessoais, passando a palavra aos os presentes. A Profa. 118 

Socorro Nunes divulgou o lançamento do seu 4° livro de poemas “As flores daqui são duras” 119 

e convidou os presentes para participarem do evento de lançamento, dia 16 de março, às 20 120 

horas, que contará com a presença da poeta pernambucana Cida Pedrosa, ganhadora do 121 

prêmio jabuti 2021. A Profa. Denise Lopes divulgou o 7° Seminário dos Grupos de Pesquisa 122 

sobre Crianças e Infâncias, promovido pela UFRN e UFESA. O evento será realizado no formato 123 

on-line de 30 de junho a 2 de julho. A participação no evento é aberta a todos, porém o envio 124 

de trabalhos é limitado àqueles participantes vinculados a grupos de pesquisa. O Prof. Fábio 125 

Fujiyama parabenizou a ABAlf, em especial a representante da região Norte, Profa. Elizabeth 126 

Orofino Lucio, que levou debates importantes à região. Destacou que foi muito gratificante a 127 

participação no eventos de 2020 divulgados pela Associação e que 2021 seja um ano de luta 128 

em favor da alfabetização de qualidade e pública. Nada mais havendo a tratar, o presidente 129 

da Associação Brasileira de Alfabetização encerrou a reunião e eu, Marcella Nunes Pereira, 130 

lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada por todos. 131 


