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Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete   os 

membros do colegiado gestor reuniram-se na sala quarenta e um. Estavam 

presentes Gisele Ruiz, Janaina Noguez, Carla Tavares, Débora Amaral, Liane 

Marques, Maria de Fátima Silva e Alice Magalhães. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas. 

As eleições do CPM ocorrerão no dia 04 de julho. Carla ficará responsável em 

fazer a urna e as fichas de votação. Alice irá mandar os bilhetes para as 

famílias sobre as eleições e Maria de Fátima fará os cartazes para divulgação. 

Ficou acordado que o horário de almoço para as crianças do Programa Mais 

Educação será modificado das 13h10min para 11h45mim para melhor 

organização dos estudantes. 

Foi conversado a respeito da variedade da comida e os motivos da falta de 

diversidade da mesma. Nisto foi explicado que a SMED tem mandado uma 

quantidade menor de alimentos dificultando a variedade de cardápio. Ficou 

decidido que faremos comida apenas na terça e quinta na merenda e nos 

outros dias fazer lanche para um melhor aproveitamento da comida. 

Foi colocado sobre os profissionais terceirizados que estão comendo no 

refeitório, Felipe conversará com os funcionários. 

A professora Suzana entra em férias na semana que vem e suas aulas serão 

organizadas com os professores que estiverem na substituição. 

Joana não vai estar na semana do pagamento da greve, pois estava de licença 

no período de greve. A professora deixará planejamento para esta semana. 



O professor Fábio que coordena o Projeto de rádio com os estudantes dos 

anos finais apresentou uma proposta de fazer um programa de rádio durante a 

merenda no refeitório. 

O colegiado avaliou que neste momento não teríamos como realizar sem 

perturbar as turmas que estarão em aula. Ficou acordado em fazermos um 

programa piloto na semana da criança e avaliar a ação. 

Ficou decidido que a secretaria será responsável pelos estudantes do primeiro 

ano da professora Paula no turno da manha no período das 9h45min até as 

10h. quando houver apenas um profissional na secretaria, a mesma deverá ser 

fechada neste período. 

 

 A via original encontra-se assinada. 


