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Ata da Equipe Pedagógica 04 de Julho de 2017 
 
PAUTA: 
 

 Questões referentes à cozinha e a diminuição de insumos (alimentos); 

 Rádio na cozinha (combinados); 

 O aluno Kevin Josué será convidado a participar do projeto da Rádio coordenado pelo 

professor Fábio; 

 O projeto de música Tuhu irá fazer uma atividade de educação musical e vem amanhã visitar 

os espaços físicos; 

 FLIC – proposta de trazer Sergio Vaz com recurso proext (caic precisa produzir sarau – roda 

de declamação para a Festa); 

 MAC – 24 de Novembro às 19h - Ensaio 20 de novembrodas 08h às 12h para a EI e no dia 

24/11 das 10h às 14h ensaio para os demais – projetos e outros níveis (o sentido do MAC é a 

beleza da reunião da comunidade – estudantes/família/escola – espaço integrativo e não 

espetáculo); 

 FORMATURA 04 ou 08 de janeiro (a confirmar); 

 Reunião com regentes do 9° ano pauta: organização da formatura (Fábio irá entrar em 

contato com a Quinta da Estância para ver a possibilidade da viagem do 9° ano para o início 

do mês de janeiro); 

 Churrasco da 4ª etapa da EJA: deverá se consultar o grupo de professores e levar para a 

discussão no colegiado gestor (prestação de contas dos custos adquiridos e pagos no 

Conselho do CAIC); 

 Atividade 8° ano projeto 280 anos da cidade – visita a biblioteca com Carla Tavares e Marcia 

Melo e Thais Bachini (as professoras farão rifas para levá-los para almoçar no Mercado 

Público nesta data); 

 Professora Joana do 4° ano vai visitar a biblioteca riograndense e outros pontos turísticos até 

o final do ano; 

 Eleições de CPM será feita dia 11 de julho, Grupo do CPM Marilia Mello, Claudia Isabel 

Monteiro (vice), Aline Albernaz (1º Secretário), Aline dos Santos de Lima (2º Secretário), Thais 

Bachini (1º Tesoureiro), José Rodales (2º Tesoureiro) Olímpio Butierres (3º Tesoureiro) ; 

 Sábado de trabalho 15 de julho (avaliação do plano de ação – avaliação dos processos 

formativos – algo que tenha sido significativo durante o semestre – foto, poesia, reportagem, 

escrita sobre textos reflexivos sobre a prática docente, etc.); 

 Cada um se comprometerá em fazer a leitura do Caderno de Orientações e trará para a 

próxima semana (11/07) as considerações a serem feitas. 

 
 
 

 A via original encontra-seassinada. 


