
Ata Reunião do Colegiado Gestor – 16/08/2016 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 14h reuniram-se os 

membros do Colegiado Gestor da Escola Municipal Cidade do rio Grande Débora 

Medeiros do Amaral, Maria de Fátima Silva, Janaina Noguez, Gisele Ruiz e Liane 

Marques e Alice Magalhães. Carla Tavares ausentou-se por estar em licença saúde. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas. 

O colegiado conversou sobre problemas ocorridos no Projeto de xadrez. Os membros 

acordaram que agendarão uma conversa com a SMED sobre ocorrido para consulta 

de encaminhamentos. 

Retomamos a discussão sobre a merenda na Educação Infantil a partir de  colocações 

feitas na Formação Pedagógica da Educação infantil. Aprofundaremos a discussão na 

reunião da equipe pedagógica. 

Comunicados: 

 No dia 24 de agosto de 2016 às 9h e 30 min haverá a exposição do vídeo 

sobre o muro da Universidade. 

 No dia 18 de agosto de 2016 às 14h ocorrerá a Reunião de Pólo para os 

Coordenadores Pedagógicos na E.M.E.I.  Lyons Club . 

 No dia 19 de agosto de 2016 às 14h ocorrerá a confraternização em alusão ao 

dia do coordenador pedagógico e Supervisor escolar na Escola Viva.  

 No dia 19 de agosto de 2016 ocorrerá o projeto Tempo para as Famílias às 15h 

e 30 min. 

 Os espaços de formação continuada na quarta-feira de manhã serão realizados 

na sala 41 para o grupo da Educação Infantil e a sala de leitura da biblioteca 

para o grupo dos anos iniciais do primeiro ao terceiro ano. No período da tarde 

a sala 41 será utilizada pelo grupo dos Anos Iniciais do quarto e quinto ano. 

 A reunião com as famílias sobre o Projeto da Spirulina ocorrerá no dia 19 de 

agosto de 2016 às 14h e 30min na sala 12  com os responsáveis dos 

estudantes do 2° ano. 

O colegiado acordou que o funcionamento do laboratório de Informática ocorrerá da 

seguinte forma : Anos Iniciais 1h por semana; / Ed. Infantil 1h quarta das 10h às 11h / 

Anos finais de acordo com agendamento.  

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 8:30 – às 9:30: 

Guilherme 

 

8:30 – às 9:30: 

Daniele Formentin 

 

 

 

  



 

Por fim os membros do colegiado ressaltam a necessidade de avaliar as ações 

planejadas no Conselho do CAIC com seus membros para que não representem 

ações isoladas de determinado setor do Centro. 

10:00 às 11:00: 

Guilherme 

 

(Obs: uma semana 

será no primeiro 

horário e na outra 

no segundo 

horário) 

 

10:00 às 11:00: 

Daniele Formentin 

 

(Obs: uma semana 

será no primeiro 

horário e na outra 

no segundo 

horário) 

 

 

 

 

10:00 às 11:00 – 

Educação Infantil 

Meio dia Acreditar  é Investir Acreditar é Investir Acreditar é 

Investir 

Acreditar é 

Investir 

Acreditar é 

Investir 

Tarde  

14h- Educação 

Infantil 

15h- Livre 

16h- 4 B 

 

 

14h- 2 B 

15h- Livre 

16h- 4 A 

 

14h- 1 B 

15h- Livre 

16h-1 A 

 

14h- 2 A 

15h- Livre 

16h- 3 A 

 

14h- 3 C 

15h- Livre 

16h- 3 B 


