
Ata do Conselho do CAIC – 05/2017 
 
 
Aos dez de julhode dois mil e dezessete, às oito horas horas e 30 minutos reuniram-se os 
membros do Conselho do CAIC para uma reunião na sala trinta e cinco. Estiveram presentes 
Débora Medeiros do Amaral, Olimpio Buttierres Oliveira, Maria de Fátima Silva, Manoela 
Mandagará. 
Inicialmente foi realizada a leitura e assinatura da ata da última reunião. 
Tendo em vista que no dia 15 de julho teremos a avaliação do semestre no turno da manhã, bem 
como a realização do Fórum do CONCAIC, a pauta da reunião do Conselho no mês de julho foi a 
organização das atividades no dia 15 de julho.  
 
Retornos para a reunião do dia 15 de julho: 
 
Será organizada uma apresentação em Power Point sobre as metas e seus resultados: 
 
Metas Sala 01 
 
- Qualificar as ações do Programa Saúde na Escola – professora Sandra irá dar os retornos na 
reunião do dia 15 de julho, com dados dos atendimentos realizados. 
 
 
- Qualificar o grupo de adolescentes que realiza projeto com o NASF – apresentação dos dados 
pela Coordenação de Estágios e Projetos (quantos estudantes, atividades realizadas). 
 
Foram esclarecidas ao grupo as atividades que são realizadas com os adolescentes, elas 
envolvem a cidadania, a cultura para a paz, a valorização da vida e demais questões que 
envolvem a promoção da saúde. Estão participando do projeto 26 estudantes dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 
 
- Acerca da meta que fala do acesso ao CAIC e  espaço de estacionamento para ambulância, o 
grupo avaliou que é importante dar o retorno para a comunidade acerca do que está sendo feito. 
 
- Com relação aos espaços físicos da saúde, foram realizadas parcialmente mudanças pela 
equipe que faz parte da UBSF. 
 
Metas Sala 02 
 
- Com relação à meta que fala da promoção da saúde é preciso avançar; 
 
- Temos a coordenação do Programa Saúde na Escola; 
 
- Com relação à articulação entre saúde e escola, há avanços nos atendimentos; 
 
As demais metas ainda não foram alcançadas. 
 
Metas Sala 03 
 
- Com relação ao grêmio estudantil, estão sendo realizadas ações com os bolsistas de Extensão 
Universitária. Ainda não está sendo articulação ao Acreditar é investir: 
 
Chamar os representantes de turma que fazem parte do projeto. 
 
-  Sobre o CPM, estamos tendo eleições na presente semana, então ainda não há retornos; 
 



- Sobre o sentido da escola para famílias/comunidade temos o projeto Tempo para as Famílias. A 
Coordenação de Educação e Direitos Humanos irá organizar o retorno; 
 
- As demais metas não foram alcançadas, mas são muito importantes  e precisam ser retomadas. 
 
Metas Sala 04 
 
- Não tem sido realizadas assembleias com toda comunidade na escola, na Saúde temos o 
conselho Gestor Local de Saúde que funciona; 
 
- Não temos realizado assembleias para tirar temas geradores, como proposto; 
 
- Criação de um coral – dar retorno acerca da não adesão; 
 
- Grupo de teatro – tivemos no primeiro semestre um projeto externo, que abriu vagas para 
nossos estudantes, mas apenas um participou; 
 
- Criação de Grêmio – ainda não temos, mas há o grupo com os representantes de turma; 
 
- Grupo de Estudos – não temos; 
 
- Um dia da rádio anos 1980 – ainda não temos. Tem sido esporadicamente apresentado esse 
repertório. Será conversado com o professor Fábio, que atualmente coordena o projeto para que 
a quarta-feira possa ser o dia das músicas anos 80; 
 
- As demais metas também não temos. 
 
As metas que ainda não foram alcançadas serão apresentadas ao grupo. 
 
Metas Sala 05 
 
- Saídas de campo – cada coordenação pedagógica organizar suas ações para apresentação no 
sábado; 
 
- Práticas pedagógicas e criação de procedimentos sistemáticos de aproximação entre os níveis 
(transição entre os níveis) – coordenação pedagógica; 
 
- Com relação à ampliação do atendimento no berçário não temos avanço com relação às metas. 
 
 
Metas Sala 06  
 
- As metas falam sobre formação continuada especifica sobre necessidades educativas e 
formação continuada também para monitores e educandos na escola (oficinas) a Coordenação de 
Educação e Direitos Humanos irão apresentar os retornos. 
 
Metas Sala 07 
 
- Reconstruir a cultura do diálogo – são ações que fazem parte do cotidiano; 
 
- Foi apresentada a questão de que alguns profissionais do Centro passam nos corredores e não 
cumprimentam as famílias e demais pessoas que passam no corredor; 
 
- Conselho de Classe –  Temos avanços, cada Coordenação Pedagógica irá apresentar os 
instrumentos participativos que construiu; 



 
- Articulação entre teoria e prática – Coordenação Pedagógica; 
 
- Não houve avanços no que tange à demandas relacionadas ao berçário; 
 
- Acessibilidade através da aquisição de livros em braile – ainda não temos. 
 
Foram apresentadas outras questões que temos avanço, como material ampliado para alunos 
com baixa visão. 
 
- Reformar e organizar o ginásio – temos um grupo de ex-alunos que irá contribuir nisso; 
 
- Projetos esportivos – temos ações com a professora Elisabel, projetos (Coordenação de 
Estágios e Projetos) e jogos intermunicipais ( Fábio D. pode falar de como está sendo feito); 
 
- Retomar o processo de recuperação trimestral – não temos feito isso, será dado o retorno disso; 
 
- Promover projetos de conscientização sobre desperdício de alimentos e repasse de uniformes – 
isso ainda não foi feito, mas será planejado para o próximo semestre; 
 
- Sobre a formatura: foi construído com os professores regentes, as ações institucionais, ou seja o 
que é possível fazer, garantir equidade; 
 
- Sobre a meta adquirir cadeiras de alimentação, carros de passeio, etc, alguns itens já foram 
comprados. Será dado esse retorno; 
 
Foi aprovada a compra de dois carros de passeio e uma balança digital com suporte de até 
150 quilos. 
 
Quarta-feira (dia 19 de julho) às 10h teremos reunião da comissão fiscal para aprovação da 
prestação de contas. 
 
Metas Sala 08 
 
Todas as metas da sala 08 se referem ao diálogo e seu papel na prática pedagógica. Assim, 
sobre isso, o grupo tem avanços, os quais serão apresentados. 
 
 
 
 
 

 A via original encontra-se assinada. 
 


