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Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, reuniram-se às 17h30 os membros 
do Colegiado Pedagógico do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Estiveram 
presentes Débora Medeiros do Amaral, Maria de Fátima Silva, Janaína Noguez, Carla Tavares, 
Gisele Ruiz, Fabio Diezeniak, Kellen Oliveira e Meri Ellen Baptista.  
 
Como pauta, discutiram-se os seguintes assuntos: 
 

 A circulação dos estudantes no turno da manhã; 

 A discussão sobre a quantidade insuficiente de kit escolar. Estes serão reorganizados para que 
todos ganhem material e que ganhem a mesma coisa; 

 Faltas justificadas dos estudantes. Encaminhamento: a secretaria fará o levantamento das faltas 
justificadas na sexta-feira e semanalmente será discutido na formação; 

 Qualificar os processos de comunicação interna;  

 Fábio justifica as ausências de uma estudante que fez Boletim de Ocorrência por questões de 
agressão doméstica; 

 Kellen justifica a ausência de uma criança do Nível I B devido conflito familiar; 

 Maria de Fátima traz a pauta da festa junina. A arte e o cartaz de divulgação da festa junina foi 
aprovado. Fátima ainda traz a proposta do professor Fabio (História) com casamento na roça; 

 Maria de Fátima traz para a discussão uma proposta que ocorreu na formação da EJA, sendo 
uma mesa de encerramento do semestre para o público da EJA 15 de julho com trabalhadores 
da cidade que foram estudantes do CAIC; 

 Fátima traz o informe sobre o festival de curtas com os nonos anos organizado pela professora 
Luciana Cozza. Débora sugere que para essa ação será necessário uma organização de 
cronograma (agendamento das datas e organização dos materiais); 

 Discussão sobre a questão da organização dos brindes para a festa junina. Fábio sugere que os 
brindes da festa sejam as roupas do Brechó (poucas brincadeiras com distribuição de brindes – 
roupas do brechó solidário) e Bancas de comida: Educação Infantil, 9°ano, Punhobol e CPM; 

 Débora traz a discussão da possibilidade de organização de uma festa junina com as escolas da 
zona oeste num sábado e domingo de julho (se a festa for organizada o caic levará a brincadeira 
pescaria, brechó e como comida: pastel);  

 Conselho de classe da EJA: foi apontado a elaboração dos objetivos da EJA e a necessidade de 
retomar essa discussão com os professores. Em função disso, os conselhos de classe serão no 
dia 13 e 14 de junho e não nos dias 06 e 07 de junho, quando a pauta da formação será 
objetivos. 

 Conselho de Classe dos Anos Iniciais: serão realizados no dia 13 (7° e 8° ano) e 14 (6° e 9° 
ano). 

 
 
 
 
 
 

 A via original encontra-se assinada. 


