Ata da Reunião do Círculo de Pais do Dia 29/03/2017
Presentes:
Luciana
Therezinha
Denise
Priscila

Marisa
Silvia
Isabela
Tônia
Nivea

Relato do Encontro:
1. Considerações iniciais:
Considerando-se que os membros presentes à primeira reunião já participaram do Círculo de
Pais em outros anos, ficou dispensada a introdução ao funcionamento do mesmo durante a
reunião.
2. Demandas recebidas pela escola:
Luciana comunicou a procura de algumas pessoas e grupos interessados em utilizar o
espaço da escola para apresentações e eventos culturais diversos. Há a proposta de um
evento de música – Bossa Nova. A preocupação é quanto à qualificação prévia da
atividade. A possibilidade de conhecer previamente um pouco do trabalho a ser
realizado deve ser condição básica para a cessão do espaço.
3. Andamento às ações do Círculo:
Luciana relatou as frentes que foram abertas em 2016 e relembrou que precisamos dar
andamento às ações planejadas relativas a responsabilidade ambiental e
sustentabilidade, iniciando pelo projeto de mapeamento dos locais para descarte.
Isabela se prontificou a apoiar a Silvia nesta frente e devemos tentar obter mais apoio
de gente com atuação na área.
Da parte sócio cultural, todos devem pensar em proposta de eventos ou palestras a
serem discutidos na próxima reunião do grupo. Para passeio, houve a sugestão da trilha
que não foi organizada. Podemos tentar organizar. Para palestra, foram sugeridos os
temas: orientação de uso das novas tecnologias e mídias sociais, vacinação, nutrição e
consumo. Devemos amadurecer para o próximo encontro os temas e nomes de
palestrantes e sugestões de passeios ou outros eventos.

4. Outras demandas e sugestões do Círculo:

4.1. Plano de contingência – incêndio: Denise trouxe a preocupação latente entre os pais
de algumas turmas do Fundamental I quanto ao plano de contingência para situações
de riscos, notadamente situações de incêndio.
A escola esclareceu que já possui uma empresa contratada para fazer a manutenção
dos extintores e treinamento da brigada de incêndio, sendo que o último ocorreu com
todos os funcionários administrativos nos dias de recesso pós carnaval.
Todos acordaram que seria importante incluir os professores em um próximo
treinamento, a ser organizado nas próximas férias e definir dentre os funcionários já
treinados, multiplicadores internos para a transmissão das orientações básicas aos
alunos a partir do ensino fundamental.
Adicionalmente, a escola deve providenciar o envio de uma circular com o
esclarecimento do que já é feito pela escolar e do plano acordado.
A escola esclareceu ainda que possui um plano de treinamento para primeirossocorros.
4.2. Paralisação de professores: Luciana esclareceu que os professores cumpriram todas
as etapas necessárias ao resguardo dos seus direitos sob o ponto de vista trabalhista
(partindo da realização de assembleia da classe). No caso dos assistentes, que se filiam
a outro sindicato específico, não houve adesão, apenas apoio e a escola assegurou a
infraestrutura na escola para receber os alunos cuja opção ou necessidade das
famílias foi de comparecer normalmente à escola.
4.3. Encontro de ex-alunos: a escola apresentou a programação do encontro de ex-alunos
no dia 20 de maio.

Próxima reunião 26/04:
Sugestão de pauta:
1. Definição do plano de palestras para o ano e próximos eventos sócios-culturais.

