
 

REUNIÃO DO COLEGIADO   13/12/2016 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do 

colegiado gestor Carla Tavares, Alice Magalhães, Gisele Ruiz, Débora Amaral, Janaina Noguez, 

Maria Fátima Silva e  Liane Marques para tratar dos seguintes assuntos: 

 

- Retorno da reunião com Educação Infantil: 

Com relação a questão do horário do lanche as professoras preferem manter a mesma 

organização do ano de 2016. Dialogou-se ainda sobre a questão das auxiliares (que são as 

funcionárias concursadas) e atendentes (que são as funcionárias terceirizadas) participarem de 

formações ao sábado. Estas questões serão acordadas na construção das ações para 2017. 

- Atas Finais: 

As vices diretoras irão organizar as atas de seu turno em conjunto com a secretaria digitadas e 

impressas duas vias para assinatura. As mesmas deverão ser entregues até o dia 22/12 na 

SMED. 

-Formatura: 

O colegiado dialogou acerca da Festa de Formatura dos estudantes ressaltando novamente as 

questões de segurança e infra-estrutura, as quais fizeram com que o grupo acordasse em não iria 

realizá-la. A partir deste ano a formatura de nono ano será realizada com a mesma estrutura que 

a FURG disponibiliza que é a entrega de diploma no CIDEC.O grupo acordou que isto deve ser 

comunicado no início do ano letivo de 2017 para os formandos. 

Encerramento 22/12 às 10h; 

Construção de um mural com as atividades de 2016: 

Para tal ação nos organizaremos da seguinte forma: 

Decoração – Carla 

Separar fotos – Fátima 

Imprimir fotos – Débora 



O colegiado gestor retornará suas atividades em 01/02/2017, às 9h. A equipe pedagógica 

retornará suas atividades em 06/02/2017 às 9h. 

A secretaria fará organização de turmas e dos fichários. 

A próxima reunião de colegiado ficou agendada para o dia 20/12/2016 as 13h e 30min e terá 

como pauta o planejamento para 2017. 

 

Assinatura dos Presentes: 


