
 

 

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DO RIO GRANDE 

 

Reunião Colegiado 

Data: 11/07/2017 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete   os membros do 

colegiado gestor reuniram-se na sala quarenta e um(41). Estavam presentes 

Gisele Ruiz, Janaina Noguez, Carla Tavares, Débora Amaral, Liane Marques, 

Maria de Fátima Silva e Alice Magalhães. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas: 

Foi dialogado sobre a limpeza das salas e a importância de conversar com os 

estudantes sobre os riscos nas classes e nas paredes. As vice-diretoras 

conversarão com os estudantes para a conservação da limpeza. Débora 

solicita os ambientes sejam organizados para o retorno dos estudantes. 

Recebemos uma ligação do ICHI relatando que suas janelas foram quebradas 

com pedras no lado que fica o pátio do CAIC. Ficou acordado de conversarmos 

com os estudantes sobre os vidros e sobre posturas no micro-ônibus da 

universidade. 

Na questão da organização para o pagamento da greve ficou organizado da 

seguinte forma: 

- Nas aulas da professora Suzana  os estudantes serão dispensados e 

reorganizares os horários com as outras disciplinas. 

- A Patricia ficará com a turma da Joana à tarde. 

- Não trabalharemos com a Ed. Infantil na semana do recesso. 

- Os horários da professora Joana serão reorganizados no turno da manhã. 

Sobre a limpeza e a reforma do ginásio foi informado que a reforma já começou 

e que os estudantes egressos vão pintar e limpar o ginásio com a contrapartida 

de utilizá-lo para treinos esportivos. 



A Feirinha do Livro será realizada no dia 19 de setembro e Wagner Passos 

será o patroninho. Pela manhã terá a visitação das crianças e a tarde será de 

vivencias para os professores como formação continuada. 

No dia 13/07 ocorrrerá um CINECAIC/ Tempo para as famílias com as famílias 

das turmas 3C e 5C do turno da tarde com a exibição do filme Mãos 

Talentosas. 

Teremos a atividade do Brasil de THURU no dia 14/08. Serão criados 

ambientes com as temáticas no teatro e as turmas serão atendidas da seguinte 

disposição: 

Manhã: 2 níveis ed. Infantil 

             2 1º anos 

             2 2º anos 

Tarde: 3 3º anos 

            2 4º anos 

            3 5º anos 

 

As professoras Aline e Bruna do terceiro ano solicitaram visitar o observatório 

da FURG com seus estudantes. Janaína fará o contato e trará o retorno para o 

Colegiado. 

A Diretora dialogou acerca da reunião de diretores trazendo algumas questões 

como a cautela ao dialogarmos com os órgãos externos, as convocações que 

serão substituídas por concursados, a avaliação institucional para o sábado do 

dia 15/07, a FICAI on line a partir de agosto, novo programa para custei do 

transporte escolar e as eleições de diretores que ocorrerão em novembro. 

 

 A via original encontra-se assinada. 

 


