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Aos quinze dias do mês de agosto 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, Débora Amaral, Liane 

Marques, Maria de Fátima Silva, Alice Magalhães,Eliane Pereira e Felipe 

Roldon. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas: 

No sábado dia 19/08 acontecerão as seguintes atividades no CAIC: 

9h – Formação da Educação Infantil 

9h – Pré Conferência de  Vigilância e saúde com os Conselhos Gestores 

14h – Show de talentos 

Neste dia abriremos o show de talentos com a posse do novo CPM. 

Felipe irá convocar a Rose da portaria o pessoal da limpeza para apoio e 

solicitar reforço na vigilância. 

Teremos uma banca do nono ano e uma banca com brechó. 

O CTG da FURG fará uma apresentação em alusão as comemorações dos 48 

anos da FURG. 

No dia 21/08 a saúde irá realizar uma atividade com as famílias e teremos uma 

edição do Projeto Tempo para as famílias em parceria. 

A partir da data de hoje a vida funcional dos bolsistas PROGEP ficarão sob a 

responsabilidade do Felipe. 

A bolsista Marian vai acompanhar os estudantes que participam do Projeto da 

saúde nas segundas-feiras. 



Os estudantes egressos do ano letivo de 2016 solicitaram a direção da escola 

a autorização para realizar um churrasco com os estudantes formandos deste 

ano no galpão com alguém da escola como responsável. Levaremos a 

proposta para os professores dos anos finais e retornaremos a dialogar sobre 

este assunto. 

Felipe relembrou que os funcionários da limpeza passaram de oito para seis 

horas e perdemos mais duas funcionárias que trabalhavam oito horas. Neste 

sentido, solicitou que conversemos com os estudantes sobre os riscos nas 

classes e paredes. 

Solicitamos para Felipe conversar com a Rose sobre entrada e saída de 

pessoas na escola. Janaína irá conversar para os bolsistas que tem Projeto 

para que encontrem os estudantes na entrada da escola. 

 

• A via original encontra-se assinada. 

 

 

 


