
Ata Reunião da Equipe Pedagógica  - 16/08/16 

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 e Gisele Ruiz. Justificaram ausência 

Meri Elen Bastos que estava em sala de aula e Carla Tavares, ausente por 

problemas de saúde. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas.  Foi organizado o horário para uso 

do Laboratório de Informática, tendo em vista garantir que todas as turmas e 

professores possam utilizar o espaço, tendo uma hora para cada turma ao 

longo da semana, além de horários para pesquisa por parte dos estudantes. 

Acerca do Show de Talentos, que acontecerá no dia 20 de agosto, as tarefas 

serão divididas entre todos os membros da gestão e encaminhadas por e-mail.  

As músicas para o show de talentos serão entregues na Coordenação de 

Comunicação e Cultura, conforme a seguinte organização: 

18/08 -  Turno da Tarde – Responsável: Maria Rosângela 

19/08 – Turno da Manhã – Responsável: Leonardo 

Foi apresentado o projeto que irá acontecer com a turma 9A através da 

Coordenação de Comunicação e Cultura. A turma irá fazer visitas e 

interlocuções com os moradores do Asilo de Rio Grande, em conjunto com a 

professora Carla Holz. As datas dos primeiros encontros serão:  

26/08 – Apresentação da Proposta para as Turmas; 

13/09 – Visita ao Asilo 

16/09 – Visita ao Asilo 

04/10 – Visita ao Asilo 

07/10 – Visita ao Asilo 

Será feito agendamento de microônibus com previsão de saída do CAIC às 9h 

e retorno às 11h15m. 

Foi comunicado também que no dia de hoje, 17 de agosto, tiveram inicio as 

atividades de reunião com os representantes de turma, na Coordenação de 

Comunicação e Cultura para organizar a programação da rádio. 

Foram definidas as datas para realização dos Conselhos de Classe dos Anos 

Iniciais, conforme segue: 

29/08/16 – 8h30m – 2° ano 

https://plus.google.com/117575567667943157863


30/08/16 – 8h30m – 1° ano 

31/08/16 – Não teremos formação continuada para que os professores possam 

organizar seus cadernos de chamada, pareceres e planilhas de notas 

02/09/16 – 8h30m – 3° ano 

05/09/16 – 8h30m – 4° ano 

                 15h30m – 5° ano 

Nos dias acima elencados, não haverá atividades de apoio pedagógico para as 

turmas que estarão em Conselho de Classe. Para a realização do Conselho de 

Classe do 5° ano as turmas serão liberadas às 15h15m para garantir o 

intervalo dos professores e o inicio do Conselho às 15h30m. 

Foi encaminhado o pedido de compra do jogo War – Império Romano. A 

proposta partiu do professor de história Fábio Beilfuss durante a formação 

continuada, em que foram abordadas diferentes metodologias e propostas 

pedagógicas. 

          

 

Assinatura dos presentes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 


