
Ata Reunião do Colegiado Gestor – 15/09/2016 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às 17h e 30 min. reuniram-

se os membros do Colegiado Gestor da Escola Municipal Cidade do rio Grande 

Débora Medeiros do Amaral, Maria de Fátima Silva, Janaina Noguez, Gisele Ruiz e 

Liane Marques, Carla Tavares e Alice Magalhães.  

Inicialmente foram apresentadas as pautas. 

O colegiado conversou sobre a entrega das notas dos anos iniciais ressaltando que 

tivemos um número expressivo de pais no dia. As famílias que não compareceram 

serão convocadas a comparecer em outra data.   

Para cobrir a licença maternidade da professora Joana na disciplina de Português a 

SMED liberou 10h para a professora Luciana Cozza que assumirá a turma 7C e fará 

apoio pedagógico com os estudantes em turno inverso. A professora Carla Holz 

assumirá a turma 7B. Para a turma 7A a escola aguardará outro profissional enviado 

pela SMED. 

Sobre a paralisação que ocorrerá no dia 22/09/2016 os profissionais que paralisarem 

farão a recuperação no dia 08/10/2016, sábado, da seguinte forma: 

Anos Finais: aula das 8h às 10h 

Anos Iniciais: aula das 10h às 12h 

Educação Infantil e EJA farão atividades com as famílias nos seguintes horários: 

Educação Infantil : das 9h às 10h 

EJA: das 10h às 12h 

Ficou acordado que os estudantes que participam de projeto em turno inverso irão 

para  a merenda sempre com o Coordenador de seu respectivo projeto. 

O Colegiado abordou a questão da presença dos profissionais do CAIC nos eventos 

da SMED bem como a posturas destes nos referidos eventos. 

O projeto de Informática da Professora Diana da FURG será realizado para os anos 

iniciais e os anos finais no dia 21/09/2016. 

As próximas reuniões do colegiado serão para organizar o ano letivo de 2017 no que 

se refere as intervenções da gestão no cotidiano da escola e com os profissionais do 

CAIC. A sistematização destas informações será apresentada para os professores no 

dia 19/11/2016. 

 

 

 

 A via original encontra-se assinada. 



 


