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Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete 

reuniram-se os membros do colegiado pedagógico na sala dezenove. Estavam 

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

Marques, Maria de Fátima Silva, Kellen Oliveira, Meri Ellen e Alessandra 

Obelar. Justificaram ausência Fábio e Maria Alice. 
 
 

Inicialmente foram apresentadas as pautas: 
 

 Dia 21 de outubro teremos uma atividade organizada pelo Programa 
Saúde na Escola: atividades de formação em saúde (sábado de 
manhã)  

Oficinas de Bicos, Mordidas, Fraldas (Kellen e Jana) 

Educação Infantil com exposição de trabalhos das crianças 

Grupo de Direitos Humanos: Augusto / Dielle (Fátima, Liane e Débora) 

Oficinas dos Sonhos – Saúde Mental e Inclusão (Liane e Alessandra) 

Grupo da Educação Física – Elisabel, Susana, Welligton e Rita (Carla)   

Projeto da Horta – Oficinas de alimentação saudável (Jana) 

Projeto do Posto – Oficinas de Sexualidade (Jana) 

Banca dos Clicks Caiqueiros  

 Matrículas da Educação Infantil 

De 01 a 15 de outubro serão priorizadas as inscrições de crianças com 
deficiência, no período da matrícula a família tem que trazer o laudo; 
De 01 a 14 de novembro as vagas que sobraram serão abertas para os 
demais; 



De 22 de novembro a 04 de dezembro é o período das transferências 
do Ensino Fundamental 

 Precisamos organizar reunião com as famílias da EI para avisar que os 
maternais não terá horário integral em 2018 (um pouco antes do 
processo de re-matrícula) 

 Serão adquiridos para a semana das crianças Squeezers que serão 
entregues aos estudantes. 

 Dia 11/10 será a festa das crianças. Nas formações continuadas na 
semana de 16/10 será feito café coletivo. 

 Gincana (das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h) 

o confirmado o almoço; 

o comissão já está organizada;  

 Autorização da EI; 

 FLIC (acertos gerais sobre o fechamento da programação);   

 MAC;  

 O Professor Cleiton estará toda a quinta às 10h na educação infantil e a 
tardinha ele irá resgatar o projeto de Coral de Música Latino-americana; 

 Dia D – discussão sobre a base curricular na sead (dia 09/10 às 14h) – 
as turmas dos professores que se inscreveram serão dispensadas; 

 

 

 

 

 

 

 

* A via original encontra-se assinada. 


