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Aos cinco dias do mês de setembro 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, Liane Marques, Maria 

de Fátima Silva, Alice Magalhães e Felipe Roldon. 

Inicialmente foram apresentadas as pautas: 

Cisne branco Alice passou informações a respeito do projeto. 

Chegou à escola um termo de conduta da secretaria de educação sobre 

convocações para ser apresentado aos professores. 

Os bilhetes para informações sobre a sexta-feira dia 08/09 já estão prontos 

avisando que teremos o horário de quinta-feira. 

Houve reclamações sobre a questão de uma funcionária da limpeza que está 

sendo grosseira com os professores na questão da limpeza da sala. 

No dia 25/09 entra a empresa  nova e neste momento podemos fazer a troca 

de funcionários. Felipe coloca que a funcionária já foi notificada sobre o 

assunto. 

Manteremos o hasteamento da bandeira no dia 06/09 e 08/09. A participação 

dos professores e estudantes será concluída com os coordenadores. 

Será realizado um brechó do Mais Educação no dia 11/09 a partir das 

13h30min. 

Ainda no dia 11/09 será realizado o CINECAIC para os anos finais com o filme 

Mulher Maravilha às 14h. 



Conversamos acerca dos bolsistas PROEXT e a questão de se deslocarem 

dos projetos e participarem da substituição. 

Projeto desenhos nas mesas usadas- o grupo sugeriu fazer os desenhos em 

decoupage. 

Conversamos acerca da estudante Eduarda Rodrigues para atuar como 

voluntária. 

A CEDH informou os estudantes que estão em evasão mensal 

A secretaria de saúde solicitou o empréstimo do teatro nos dias 05/10 e 18/10 

no período da tarde.Felipe entrara em contato para saber de qual infraestrutura 

necessitam e do pedido formal para empréstimo do espaço. 

Retorno da reunião de diretores: 

Divulgação do calendário do planejamento participativo. 

No dia 18 terá uma reunião no Cipriano sobre planejamento participativo 

O secretário convoca os diretores para orçamento participativo. 

Termo de conduta haverão 100 nomeações em 2018 e o restante em 2019. 

As convocações poderão ser feitas em casos de licença no prazo determinado 

sem extrapolar os doze meses. 

A nova empresa é de Santa Catarina e entra em vigência no dia 25/09. 

Projeto Conexão pela paz para mediadores de conflito. 

Dia 13/09  

Novo pacto pela alfabetização na idade 

Prova Brasil dia 19/09 – 13h30min SENAC – ver situação de quem vai. 

Livros de literatura infantil para os níveis de educação infantil e para os 

professores ate o terceiro ano do ensino fundamental. 

Eleições de diretores. Semana que vem teremos o edital para as eleições.  

Provável data das eleições será no dia 11/11 em um sábado. 

 

* A via original encontra-se assinada. 
 

 

 



 

 


