
Ata Reunião do Colegiado Gestor – 30/08/2016 

Aos trinta 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 e Liane 

Marques e Carla Tavares. Alice Magalhães ausentou-se por estar em licença saúde. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas. 

O colegiado conversou sobre a participação de candidatos a prefeito e vereadores nos 

espaços da escola. Foi informado que os candidatos que solicitarem  conversar com 

os professores e funcionários deve solicitar a Direção. Não poderá ser entregue 

nenhum tipo de material. Os candidatos apenas conversaram com os professores em 

seu horário de interlavo das atividades escolares. 

Comunicados: 

 No dia 31 de agosto de 2016 às 16h e 30min haverá uma reunião na SMED 

sobre continuidade com direção e/ou vice - direção. A vice- diretora Carla 

Tavares representará a escola nesta reunião. 

 Faremos copias das chaves dos seguintes locais para ficar com a vice-direção 

da noite: 

 Laboratório de Informática – sala 20 

 Laboratório de Ciências – sala 23 

 Teatro – sala 32 

 A reunião semanal do Colegiado Gestor será modificada para as quintas –

feiras das 17h e 30 min. às 19h. 

 O encontro de formação continuada dos anos iniciais do ensino fundamental 

desta quarta-feria dia 31/08 será para planejamento e organização das 

planilhas para a entrega de notas. 

 Os serviços de portaria da escola foram reduzidos e estamos apenas com um 

porteiro para atender a escola e a saúde. O colegiado decidiu por deslocar a 

entrada dos profissionais da saúde para a escola para que as duas entradas 

sejam atendidas. 

 No dia 06/09 não haverá reunião da Equipe Pedagógica pois todos estarão 

envolvidos nas atividades da semana da pátria. 

 No dia 08/09 ocorrerá uma homenagem aos professores das classes de 

alfabetização pelo Dia do Alfabetizador na Escola Juvenal Muller as 16h. As 

professoras que forem participar da atividade serão dispensadas as 15h. 

 Os horários e turmas das atividades que acontecem no horário intermediário 

entre os turnos da manhã e da tarde ficaram da seguinte forma: 



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Acreditar Acreditar Acreditar Acreditar Acreditar 

Radio(professor 

Fabio) 

Apoio 

1º,2º e 3º 

anos 

Apoio 4º ano Apoio 8º e 9º Apoio 1º ano 

 

Apoio 

2º ano 

4º ano 

 

Almoço para 

anos finais 

 

Apoio 6º e 7º 

anos 

 Turma Ju 2º 

ano 

 

 

 Quem coordena as atividades de educação integral nas segundas,terças e 

quartas é a professora Elisabel e na quinta e sexta é a professora Mari Jane; 

 No dia 15/09 e 16/09 ocorrerá o churrasco do 2º ano no Galpão Crioulo. 

 Conversamos sobre um estudante do Acreditar que desrespeitou as normas do 

Projeto e acordamos em suspender o estudante das atividades do Projeto 

durante uma semana. A família será chamada para notificar do ocorrido. 

 O professor Leonardo ficará de licença saúde até o dia 09/09/2016. 

 O colegiado decidiu ceder o espaço para os estudantes do quarto ano 

organizarem uma atividade respeitando os horários de quarta e sexta que são 

utilizados pelos projetos. 

 

 

 

 A via original encontra-se assinada. 


