
Ata Reunião  do Colegiado Gestor – 09/08/2016 

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, Liane 

marques, Carla Tavares e Felipe Roldon. A vice-diretora Alice Magalhães ausentou-se 

por estar em licença saúde. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas. 

O Colegiado aprovou a ficha para a justificativa de faltas dos estudantes que ficará na 

secretaria. A ficha será utilizada em todos os turnos de forma experimental, e se 

obtivermos resultados positivos no ano de dois mil e dezesseis faremos a mesma 

impressa na gráfica da Universidade. A família terá um comprovante da justificativa e o 

outro ficará na escola com a assinatura dos responsáveis. 

Sobre a modificação de horários de professores no turno da manhã foi informado que 

o professor Fábio que ministra a disciplina de história, trocou o horário de substituição 

na sexta para segunda no período entre meio dia e treze e trinta realizando um Projeto  

com  os representantes de turma. A professora Luciana Cozza que ministra a 

disciplina de Artes modificou seu horário de terça de manhã para sexta de manhã nos 

dois últimos períodos. 

Foi abordada a questão da evasão na turma de vespertino e o Colegiado decidiu como 

estratégia visita domiciliar a todos os estudantes. No caso de duas estudantes que 

vieram apenas uma vez a escola e que já foi encaminhado ao Conselho Tutelar a 

FICAI ficou decidido que encaminharemos outra FICAI para nova visita do órgão 

competente. 

  

No que se refere ao espaço da Cozinha foi avisado que o conserto do gás já foi 

providenciado, mas que só poderá ser realizado quando não tiver circulação de 

estudantes na escola. Abordamos ainda a questão da merenda da Educação Infantil 

que está sendo levada somente pelas estudantes do Projeto Acreditar é Investir 

retomando a importância de um acompanhamento nas ações visto que são menores 

de  idade. Retomaremos esta pauta na reunião da Equipe Pedagógica para decidirmos 

de que forma será organizado o funcionamento da merenda. 

Retomamos a importância de reforçar nas formações que o caderno de assinaturas 

para quem almoça na escola, é para dados da quantidade de pessoas e não para 

pontuar quem são as pessoas. 

Ainda sobre merenda conversamos acerca dos estudantes que estão saindo com 

merenda nos bolsos e  atirando frutas e cascas jogadas no pátio.O Colegiado decidiu 

retomar a escala de profissionais que controlarão a saída com merenda do refeitório 

bem como a questão da porta do refeitório ser fechada as 10h. A escala ficou da 

seguinte forma: 

Segunda – lanche – Fátima 



Terça – lanche – Débora 

Quarta – lanche – Liane 

Quinta – lanche – Débora 

Sexta – lanche – Jana 

Almoço terça e quinta para todos  - Carla 

Sobre o Projeto Acreditar é Investir decidimos desligar um aluno pelo não 

cumprimento das normas previstas no termo de responsabilidade assinado pelo 

estudante e pelo responsável. A vaga será preenchida por uma estudante que estava 

como voluntária no Projeto. Ainda sobre o preenchimento de vagas um estudante da 

EJA ficará como voluntário no projeto no período da manhã. 

Acerca dos estágios e projetos foi informado que a professora Simone Anadon entrou 

em contato para saber sobre vagas na monitoria na educação infantil e anos iniciais de 

24 a 28 de outubro de 2016 e regência na educação infantil de 07 a 11 de novembro 

de 2016. 

Comunicados: 

O professor Fábio de história fará um trabalho com os representantes de turma 

construindo vinhetas para passar nas caixas de som que ficam nas salas de aula. 

Será utilizada uma caixa de som na entrada do turno da tarde para chamar as turmas  

na entrada. 

Os bolsistas da comunicação e cultura estão desenvolvendo um projeto de cinema 

com os estudantes com filmes que os mesmos não têm acesso. 

A Coordenação de Comunicação e Cultura está com uma bolsista nova na equipe. 

As oficinas da Coordenação de Comunicação e Cultura serão realizadas no quarto e 

quinto ano nas segundas e quintas. 

Sobre o Show de talentos verificamos ate o momento doze inscrições para 

apresentação sendo que  as inscrições vão ate o dia 12; 

As atividades que estavam programadas para sábado dia 06 serão realizadas nos 

encontros dos projetos tempo para as famílias do mês de agosto 

O encerramento de matriculas da EJA será dia 26 de agosto de 2016, exceto para  

estudantes transferidos. Os alunos que não comparecerem ate o dia 12 de outubro de 

2016  serão registrados como alunos evadidos. 

Decidimos sobre a rotina escolar de um estudante incluso do primeiro ano. O referido 

estudante tem horário reduzido. No mês de agosto o estudante terá horário integral um 

dia da semana para que gradativamente possa ficar todos os dias em período integral. 

 


