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Ata 001/2017 – Equipe Pedagógica 

 

No dia 21 de fevereiro de 2017, reuniram-se na sala 41 do CAIC, os 

seguintes profissionais: Débora Amaral, Janaina Noguez, Liane Orcelli, Meri 

Batista, Kellen Oliveira, Fabio Dziekaniak, Maria de Fátima Silva e Gisele Ruiz 

para a primeira reunião da equipe pedagógica do vigente ano. 

A reunião teve como pauta: assembléias com pais e estudantes; 

entrevistas do Ensino Fundamental; Avaliação diagnóstica e assuntos gerais; 

 O grupo define as datas das assembléias do com o Ensino 

Fundamental:  

o Educação Infantil – as assembléias já ocorreram no primeiro dia 

letivo; 

o 1° e 2° anos dia 02 de março às 16h 

o 3°anos dia 03 de março às 16h 

o 4° anos dia 09 de março às 16h 

o 5° ano C dia 10 de março às 16h 

o 3° ano C dia 10 de março às 16h  

 Nos Anos Finais as entrevistas serão organizadas por Maria Alice e 

Claudia Miranda em casos específicos que são acompanhados pela 

Coordenação de Educação e Direitos Humanos (estudantes novos, 

casos de evasão e faltas e vulnerabilidade social), incluindo o 6°ano C;   

 As datas das assembléias dos Anos Finais serão decididas em reunião 

próxima entre Débora, Fábio e Maria Alice; 

 Na sequência houve a leitura do texto sobre avaliação diagnóstica; 



 Sugeriu-se que na coordenação pedagógica seja guardado as 

produções dos estudantes e crianças no intuito de construir ferramenta 

pedagógica para avaliação, conselho de classe e construção de parecer 

(pensar em estratégias para cada nível nas formações específicas); 

 A partir do dia 06/03 iniciar as avaliações diagnósticas com as turmas e 

a partir daí trabalhar a questão da escrita, da cultura escolar (forma de 

registro), ver com o grupo de professores que características a turma 

possui; 

 Na próxima reunião a discussão será sobre a escrita e letramento 

(processos de registro), além dos objetivos do CONCAIC.  

 

 

 A via original encontra-se assinada. 


