
Ata Reunião da Equipe Pedagógica  - 09/08/16 

Aos dias nove de agosto de dois mil e dezesseis, às 15h30m reuniram-se os 
membros da equipe pedagógica do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente: Débora Medeiros do Amaral, Liane Marques, Janaína Noguez, 
Maria de Fátima Silva, Fábio Dziekaniak, Carla Tavares e Gisele Ruiz. 
Justificaram ausência Meri Elen Bastos, que estava em sala de aula e 
Alessandra Obelar que participou de uma reunião na SMED. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas. Foi comunicada a aprovação pelo 
Colegiado Gestor da Ficha de Controle de Justificativas de faltas . A mesma 
será utilizada em todos os turnos como projeto experiencial este ano e, se 
avaliado positivamente, no ano de dois mil e dezessete serão impressos blocos 
na gráfica da Universidade para que sejam utilizados em nosso cotidiano. O 
fato de ficar um comprovante na secretaria  e outro com o estudante/família irá 
contribuir para nosso trabalho. 

Foi abordada a questão da merenda da Educação Infantil, a qual tem sido 
transportada pelos adolescentes do Projeto Acreditar é Investir até as salas de 
aula ou por monitoras e atendentes.  A preocupação foi com o fato dos 
estudantes do Acreditar é Investir serem menores de idade  e estarem em um 
projeto que tem uma proposta formativa que precisa garantida na prática. 

Ficou decidido que a profissional da cozinha Lindamar irá levar as mamadeiras 
diariamente para as turmas e que nas segundas, quartas e sextas-feiras as 
crianças irão ir até o refeitório do CAIC para merendas. Nas terças e quintas-
feiras a merenda será nas turmas, como tem acontecido até agora. 

Acerca dos estágios do curso de Pedagogia foi apresentada a organização 
proposta pela Comissão de Curso, bem como as datas em que acontecerão as 
atividades, que envolvem monitoria durante esse semestre. 

Sobre as ações que estavam previstas para o dia seis de agosto e que não 
aconteceram, foram reorganizadas as atividades do Tempo para as Famílias. 
Dessa forma, na sexta-feira, dia 12 de agosto a ação prevista será a sessão de 
curtas, com o filme “As minhocas”. Serão responsáveis pela atividade, além da 

Coordenação de Educação e Direitos Humanos os seguintes professores: 
Sandra, Márcia, Carla Holz, Lu Rodrigues, Carla Tavares e Vera (dos anos 
finais do ensino fundamental). 

Foram feitas alterações nas datas dos conselhos de classe, ficando a seguinte 
organização: 

7° e 8° ano – 8 de setembro. 

6° e 9° ano – 6 de setembro. 

https://plus.google.com/117575567667943157863


Sobre a avaliação das atividades do dia 01 e 02 de agosto o grupo entendeu 
que as atividades foram muito produtivas, principalmente no que se refere a 
formação continuada e a discussão que foi desenvolvida sobre nossos fazeres 
pedagógicos e perspectivas futuras.  

As práticas cotidianas, a necessidade de refletirmos sobre a identidade 
docente, bem como a importância do registro escritos e de conhecermos os 
documentos oficiais do CAIC são aspectos fundamentais  que precisam ser 
fortalecidos. A construção do trabalho em grupos para  a formação, integrando 
a equipe pedagógica foi vista como positiva pelo grupo e é um elemento 
potencializador de nossas ações. 

Assinatura dos presentes: 
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