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Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete os 

membros do colegiado gestor reuniram-se na sala quarenta e um. Estavam 

presentes Gisele Ruiz, Janaina Noguez, Carla Tavares, Liane Marques, Maria 

de Fátima Silva, Alice Magalhães, Fabio D., Kellen Oliveira e Alessandra 

Obelar. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas: 

Carla Tavares comunicou que haverá um curso de Artes na Escola de 

Belas Artes nos dias 13, 14, 15 de setembro nos turnos da manhã, tarde 

e noite. Os professores descritos a seguir estão inscritos para o curso: 

Luciana Cozza – anos finais e anos iniciais 
Adriana – Educação Infantil 
Gegliane- Educação Infantil 
 
O grupo pensou na seguinte organização para os anos finais e anos 
iniciais: 
 
Soltaremos as turmas 6B e 6C mais cedo para as turmas da Luciana 
Cozza. 
14/09 – Ver bolsista para quinto ano / Márcia e  Thais (Tarde) 
15/09 – Professora Substituta 
 
 
Na terça dia 12/09 acontecerá mais um encontro do Seminário 
Costurando ideias e Memórias Patrimoniais às 8h e 30min. 
  



O professor Fábio apresentou uma proposta de Projeto com estagiários 
para fazer filmagens sobre acontecimentos históricos de forma 
independente e cômica para ser utilizado durantes as aulas. O grupo 
acordou em refletir sobre a proposta e organizar  para o ano que vem. 
 
Os coordenadores passaram as informações construídas nas 
formações sobre a FLIC: 
 
Thaís, Ana, Joana e Suzana : Releitura de poemas do Sérgio Vaz, 
dramatização das releituras com passos de dança para dramatizar 
poemas. 
 
Fábio: Cultura da periferia com Blues e Hip Hop até a musica atual e 
fazer conexão com o poema das miseráveis. 
 
Carla Tavares e Márcia 8°B : Fazer releituras e montagem de vídeos com 
imagens ao fundo com a declamação.  
Utilizar as frases curtas e fazer releituras com imagens. 
Carla Rosi e Carla Holz ( ajuda do Fábio): farão áudios de declamação 
dos poemas para fazer uma exposição de áudios.  
 
Leo, Adriano e Liane: 
Construirão com os estudantes pequenos textos literários contando sobre 
sentimento ao produzirem as maquetes sobre os bairros. 
 
Lu Rodrigues e Núbia: 
Vocabulário de matemática e ciências com palavras que usamos no dia-
a-dia para construção de poemas sobre o cotidiano escolar. 
 
Formação com professoras com Sérgio Vaz: 
 
Os professores propuseram que na sexta à noite dia 10/11 cada um traz 
um prato de boteco e faz um espaço de declamação de poemas autorais 
no CTG para o Sérgio Vaz. 
  
Educação Infantil 
 
Os níveis se organizarão das seguinte: 
6 Oficinas – com professores caracterizados 
- Porquinhos usina do lobo 
- Encanto da Magia 
- Jardim do Pé do Feijão 
- Camarim da Realeza 
- Armazém das Bruxas 
 
6 grupos cada oficina e cada grupo passa por 3 oficinas por dia. 



 
Creche 
 
Exposição dos Trabalhos; 
Estúdio fotográficos com apetrechos dos clássicos twiste 
Gibi com feitos das crianças 
Construção Bebeteca 
 
História do livro do Alfedro e cada turma ganhará um livro construindo 
com os bebês. 
Anos Iniciais 

 
Guilherme, Sara e Joana: Dicionário poético. 
 
Bruna, Aline :varal poético 
 
Em relação ao Mac o grupo decidiu reavaliar a questão com a Débora. 
 
 

 
* A via original encontra-se assinada. 


