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Aos dias dois de outubro de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se os membros do 
Conselho do CAIC para uma reunião na sala trinta e cinco. Estiveram presentes Débora Medeiros 
do Amaral, Maria de Fátima Silva, Juliana Silva, Olimpio Butierres, Janaína Noguez, Carla 
Tavares e Pryscila Vasconcellos. 
 
Tendo em vista a dificuldade de alguns integrantes do Conselho do CAIC estarem na reunião nas 
segundas-feiras, foi feita uma troca nas datas dos próximos encontros: 08 de novembro às 8h e 
06 de dezembro às 10h são as novas datas. Ambos os encontros serão nas quartas-feiras. Foi 
decidido que em 2018 teremos reuniões em dias alternados para que todos colegas possam 
participar.. 
 
Foi informado que no dia 03 de outubro, às 10h, teremos a reunião com as famílias para entrega 
das notas para as turmas do 5° ao 9° ano. Na tarde, às 15h30, como já agendado anteriormente, 
teremos a reunião com a comunidade para tratar da questão do acesso ao CAIC e demais pautas 
que possam ser abordadas pelos presentes. 
 
Será agendada reunião do CPM para a próxima semana, a data será determinada de acordo com 
a disponibilidade do grupo. Foi abordada a importância do CPM ter uma sala para a organização 
e reunião. Isso é fundamental para que possam ser organizadas as atividades, tanto de 
mobilização com a comunidade, quanto para arrecadar fundos para investimento em melhorias na 
escola. De forma imediata, ficou decidido que a sala 23 será o espaço de reuniões do CPM. Na 
reunião com o CPM essa será uma das pautas.  
 
Foram aprovadas as compras dos livros solicitados pelo grupo de professores dos Anos Iniciais 
com verbas do PROEXT. Os livros são: Histórias de Ninas para Garotas Rebeldes; Mania de 
Explicação; 99 Filmes Clássicos para Apressadinhos. 
 
Acerca dos encaminhamentos do I Fórum do CONCAIC: 
 
- Sobre a articulação entre saúde e escola, Liane irá conversar com as responsáveis pela ação 
Sandra, Suzi e Manoela. O assunto será retomado, sendo organizados os encontros previstos; 
 
- No que tange ao acesso ao campus  e questões relacionados ao tema, será agendada uma 
reunião com a Pró-reitoria de Planejamento e Administração (DIPLAN), além das medidas acima 
elencadas; 
 
- Ainda não foram colocadas as placas de estacionamento nas imediações da entrada do Posto, 
Débora irá conversar com Felipe para saber se já foi feita a orientação aos vigilantes; 



 
- Sobre o Tempo para as Famílias, de forma articulada ao Posto de Saúde, foi planejado que se 
tenha um tema para trabalho no próximo ano e ações sistêmicas. Na reunião entre saúde e 
educação serão planejadas as atividades do mês da família; 
 
- São necessárias algumas adequações na área da saúde, antes da reunião com a DIPLAN será 
feita um econtro com as profissionais da Unidade Básica para fazer o mapeamento das 
mudanças necessárias; 
 
- No tocante às atividades de promoção da saúde, é preciso avançar. Janaína irá organizar uma 
reunião com as responsáveis pela atividade, que são Josiane, Eliane, Elisabel, Márcia (saúde) e 
Sandra. A ideia é que elas se reúnam para planejar ações para 2018, relacionadas ao tema; 
 
- No dia 07 de dezembro teremos um grande encontro entre a saúde e a educação para 
construção das propostas para o ano de 2018; 
 
- Sobre o projeto “Cuidando dos cuidadores”: serão planejados encontros na formação continuada 
com o NASF. A vice-direção, o NASF e a Patrícia (sala de recursos) são responsáveis pela ação; 
 
- No que concerne à viagem previamente agendada com os professores no dia 21 de outubro foi 
avaliado com o conselho a pertinência ou não de fazer a mesma durante o processo de eleição. 
Ainda que não exista nenhuma irregularidade em manter a proposta, as relações humanas são 
difíceis de mediar e evitar que existam constrangimentos. A SMED agendou para a mesma data, 
dia 21 de outubro, um sábado de trabalho destinado ao Programa Saúde na Escola. Em todas as 
escolas essa será a pauta abordada. Nesse sentido, o tema ainda será discutido com os 
professores, mas a proposta é que se tenha as atividades do Programa Saúde na Escola na data 
acima exposta e se repense a realização de viagens em anos eleitorais com o grupo de 
profissionais; 
 
 
- No que tange ao Comitê da Saúde e Escola, ficou acertado que será garantida a participação de 
representantes da UBSF nas reuniões que já existem semanalmente às quintas-feiras pela 
manhã e reúnem os profissionais da Coordenação de Educação e Direitos HUmanos. Liane será 
responsável por isso; 
 
- No que concerne à trilha dos saberes, a pauta será discutida com a Equipe pedagógica: será 
analisada a pertinência ou não de sua realização em 2017; 
 
-  Proposta de construção de brinquedos com o Acreditar é investir será realizada em 2018; 
 
- Coral rítmico: Janaína irá ajudar Cleiton na divulgação para professores, bolsistas e comunidade 
em geral das atividades do projeto, as quais serão realizadas nas quintas-feiras às 17h30 na sala 
de música; 
 
- A professora Juliana da Educação Infantil irá fazer um projeto de teatro, ela se disponibilizou de 
iniciar as atividades de maneira voluntária. A sugestão é que isso seja feito um dia de tarde com o 
quarto ano da professora Sara; 
 
- Será retomada com Fábio a inclusão do repertório de músicas anos 80 na Rádio do CAIC. Maria 
de Fátima e Débora irão conversar com o professor. 
 

 A via original encontra-se assinada. 
 
 


