
Ata do Conselho do CAIC 
 
Aos dias quatro de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, 
reuniram-se os membros do Conselho do CAIC para uma reunião do Conselho do 
CAIC. Estiveram presentes Débora Medeiros do Amaral (Diretora do CAIC), Olimpio 
Buttierres Oliveira (Representante da Comunidade), Liane Marques (Representante da 
Coordenação de Educação e Direitos Humano),  Maria de Fátima Silva 
(Representante da Coordenação de Comunicação e Cultura),  Carlos Alberto Ferreira 
Soares (Representante da Comunidade), Juliana Silva da Silva  (Representante dos 
Anos Iniciais), Elisabete Pereira (Representante dos Estudantes), Rodrigo Porceles da 
Silva (Representante dos Estudantes), Toni Voss (Representes da Secretaria), 
Luciana Cozza (Representante dos Professores dos Anos Finais), Priscyla 
Vasconcelos (Representante dos funcionários), Sérgio (Representante dos 
Professores da Educação de Jovens e Adultos, Janaína Noguez (Representante da 
Coordenação de Estágios e Projetos), Alessandra Obelar (Representante da 
Coordenação Pedagógica),  Felipe Roldon (Representante da Coordenação 
Administrativa) e Manuela Mandagará (Representante dos Professores da Educação 
Infantil). 
 
O primeiro ponto abordado na reunião foi a prestação de contas. A Comissão formada 
por Juliana, Carlos, Olimpio e Felipe se reuniu às 9h de hoje, para fazer a avaliação 
das prestações de contas do Programa Mais Educação e do Programa Dinheiro Direto 
na Escola. Com relação à prestação de contas, há alguns cheques que precisam ser 
organizados dentro da prestação de contas, no tocante ao Programa Mais Educação. 
A direção do Centro irá organizar isso para que a comissão possa fazer a avaliação 
em sua próxima reunião, no dia oito de agosto. 
 
Foram apresentados os novos membros do Conselho. Rodrigo Porceles foi 
apresentado como representantes dos estudantes, acompanhando Elisabete, a 
bibliotecária Priscyla que é representante dos funcionários, Toni, que é o 
representante da secretaria, Alessandra, que representa a Coordenação Pedagógica e 
Luciana Cozza, que está assumindo a vaga dos professores dos Anos Finais. 
 
Foi reiterado que o Conselho do Centro é um órgão consultivo, deliberativo e 
fiscalizador. Que participar de um Conselho um exercício de participação e 
aprendizagem, porque todos nós aprendemos juntos e vamos construindo, em uma 
perspectiva que tem que ser cada vez mais de propor ações. 
 
Após a leitura da ata da reunião do dia nove de junho de dois mil e dezesseis, com 
aprovação e assinatura dos que estivem presentes, deu-se continuidade às pautas 
elencadas para a reunião. 
 
Foi discutida a questão da participação dos delegados no 7° Congresso Municipal de 
Educação, o qual será realizado nos dias cinco e seis de julho no CIDEC – Sul, na 
Universidade Federal do Rio Grande. 
 
No sábado, dia 02 de julho, foram reunidos os integrantes da comunidade escolar para 
uma discussão sobre o tema do congresso, que é a avaliação do Sistema Municipal de 
Educação. Os textos que foram feitos pelos grupos de trabalho foram distribuídos para 
os presentes. Além disso, foi disponibilizado o material feito pelo Sindicado dos 
Trabalhadores em Educação do Rio Grande (SINTERG), no qual são apresentadas as 
metas estruturantes para garantia da Educação Básica de Qualidade, que embasaram 
o Pré-COMED e o próprio COMED. 
 



Com relação ao mês de agosto, foram pensadas ações com os estudantes e famílias. 
Com relação aos primeiros, se pensou em fazer o show de talentos. Alessandra irá 
construir com os professores a ideia do show de talentos e das atividades com as 
famílias. Para as famílias a proposta é fazer atividades todas as sextas-feiras no 
período da tarde durante o mês de agosto e em um dos sábados. 
 
Foi proposto que se faça uma Mesa com os candidatos a prefeito durante a campanha 
eleitoral, com relação aos vereadores, a ideia precisa ser melhor pensada porque não 
temos critérios para seleção dos que serão convidados. 
 
Com relação ao tempo para as famílias foi estipulado três encontros com as famílias. 
As datas serão as seguintes: turno da manhã (dia doze de agosto); turno da tarde( dia 
dezenove de agosto) e turno da noite (dia vinte e seis de agosto). 
 
Será realizado um circuito de atividades no sábado de trabalho, que é uma proposta 
articulada pela  Coordenação da Escola, com a participação das famílias. A atividade 
será no dia 06 de agosto.  O horário de inicio será 8h30m.  Temos algumas sugestões 
de atividades para essa data: Roda de Leitura e atividades com a Biblioteca itinerante, 
Zumba com Denise,  Argila com Marcos, Rádio com Lucas, Fernanda  com 
manipulação de alimentos; Elisabel  da Educação física, Saúde com Espaço de 
Orientação e Fotografias com a Coordenação de Comunicação e Cultura.  
 
Fazer  a divulgação das atividades com a Kombi da Biblioteca Itinerante foi uma das 
propostas que foram elencadas na reunião. 
 
No dia 20 de  agosto teremos um III Show de Talentos. As inscrições serão na 
Secretaria com Toni, Carina e Jaqueline.  As famílias também poderão se inscrever, 
junto com os estudantes, bem como profissionais. O grupo de nossos ex-alunos irá 
fazer uma apresentação na abertura. A Coordenação de Comunicação e Cultura fará 
os cartazes. 
 
Faremos um cartaz com a Programação Geral do mês de agosto,  relacionado às 
famílias e comemoração ao Dia dos Estudantes: Tempo para as Famílias e Sábados 
de trabalho. 
 
Foi colocada a questão da violência que tem sido cada vez mais presentes no 
cotidiano escolar, tanto a questão de situações envolvendo os estudantes e 
professores, quando os primeiros entre si. 
 
Sempre no Tempo para as Famílias teremos uma atividade que possa envolver a 
comunidade durante o mês de agosto, encaminhamento de documentos, corte de 
cabelo, ação social, brechó solidário, como acesso a direitos sociais, etc. Precisamos 
mobilizar as famílias para que participem desse espaço, para que tenhamos uma 
inserção cada vez maior das mesmas. 
 
A entrada  e saída é um espaço que podemos priorizar para divulgação do Tempo 
para as Famílias, além disso, faremos divulgação na Rádio durante o recreio de toda 
programação do mês de agosto. 
 
Toni irá fazer um mural com as informações sobre o Conselho, com o material que 
será encaminhado para ele com as fotos dos membros e quem são eles. 
  
Será criado um espaço dentro da página com as seguintes informações: quem é o 
Conselho, qual é o seu papel,  quem são seus membros com fotos e funções e cada 
um, além disso, será disponibilizado o regimento do CAIC na íntegra. 



 
Com relação ao CONCAIC, que será realizado em quatro e cinco de novembro 
próximos foi decidido que, nos Pré-CONCAIC’s deverá ser abordado qual o sentido do 
Congresso, seu papel como espaço de decisão e representação. As metas precisam 
ser cada vez mais possíveis de colocar em ação, bem como quantificáveis, para que 
possamos ter um processo de avaliação. Metas como manutenção de espaço físico 
são difíceis de avaliar, porque efetivamente no decorrer do tempo são de difícil 
realização, fiscalização e garantia. 
 
O Conselho deve ser o espaço que garanta o acompanhamento, no que tange ao 
desenvolvimento das metas. 
 
Foi proposto que, além da Comissão do Conselho, que fiscaliza a prestação de 
contas, sejam apresentados dados da prestação de contas nas reuniões com os 
professores ao longo do ano. 
 
Será pauta da próxima reunião do Conselho, a organização dos tempos/espaços do 
Congresso, a comissão de organização no mesmo e os primeiros procedimentos para 
dar inicio às atividades. 
 
As famílias tem procurado ajuda para a questão dos piolhos. Essa temática será pauta 
de nosso próximo encontro. 
 
 
 
 
Assinatura dos presentes: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


