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CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CAIC/FURG SECRETARIA 

DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO - SMEd  

ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DO RIO GRANDE  

 

REUNIÃO EQUIPE PEDAGÓGICA 03 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Reuniram na sala da direção os integrantes do Colegiado Gestor e Colegiado Pedagógico 

(Débora Amaral, Carla Tavares, Maria Alice, Gisele Ruiz, Alessandra Obelar, Kellen Oliveira, Eliane, 

Felipe Rondon, Meri, Maria de Fátima, Liane Orcelli, Janaina Noguez) para reunião geral. Como 

pauta:  

 Retomar os acordos feitos sobre o Programa Saúde na escola (21 de outubro); 

 Rematrículas  

* as famílias da EI que tem seus filhos em turno integral serão avisadas via bilhetes que não 

terá turno integral no ano que vem, exceto o berçário;  

* os alunos que tem pendência de documentação deverão regularizar a sua situação durante 

a rematrícula;  

* os estudantes que possuem problemas de faltas devem efetuar a rematrícula a partir de 

uma conversa com a gestão;  

 Festa dia das crianças (brinquedos e cachorro quente estão certos; a festa começa vai das 

08h às 17h) Terça dia 10 de outubro serão pegos os alimentos para o molho e cachorrão; 

Os horários de recreio, brincadeiras e lanche serão reorganizados no dia da Festa da Criança 

(11 de outubro) 

Horários 

08:15 às 09:00 – 5º anos A e B 

09:00 às 09:45 – níveis da Educação Infantil (brinca e depois lanche – cachorrão vai para o 

saguão da EI) 

09:45 às 10:15 – Recreio Anos Finais 

10:15 às 11:00 – 1ºs anos 

11:00 às 11:45 – 6º anos 

11:45 às 12:30 – Escola de Turno Integral Valdir de Castro  

13:45 às 14:30 – 3ºs anos 

14:30 às 15:15 – 4º anos e 5º ano C 

15:15 às 16:00 – 2º anos 



16:00 às 16:45 – creche (lanche às 15h e depois brinca) 

A festa da saúde será dia 05 de dezembro (terça-feira) e os estudantes da escola também 

estão convidados a participar; 

 Gincana – dia letivo (no sábado dia 07 de outubro das 08:30 ao meio dia e termina com 

almoço coletivo); 

 Dia D – Base Nacional Comum Curricular  

As professoras Gisele, Marcia Leticia, Alessandra e Claudia Andreia e Kellen Oliveira e 

Janaina Noguez estão inscritas na discussão sobre a Base no dia 09 de outubro às 14horas; 

 Festa Literária do CAIC (fechar a programação essa semana); 

 Atividade da Semana Aberta do IFRS  

Professor Leonardo está organizando; 

 Atividade Sexta de Educação Física 

Jogos escolares municipais das 14H às 16H – Alice ficou responsável pela atividade de levar 

e acompanhar os estudantes – vão de Kombi; 

 Inscrição do Ensino Médio (atentar para essas políticas – período de matrícula e como se 

inscreve – orientar os estudantes dos nonos anos e quarta etapa); 

 Entrega dos Pareceres dos Anos Iniciais dia 10 de outubro às 08:30; 

 


