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ATA REUNIÃO DE PAIS – 23/08/2018

2

Aos 23 dia do mês de agosto de 2018 às 13h30 se iniciou a reunião no Auditório

3

- Lemos Torres, a diretora do Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha

4

de Educação a Profa. Ms. Luciana Alves, as coordenadoras e assistente de

5

coordenação: Profa. Ms. Tânia Quintal, Profa. Ms. Juliana Diamente Pito, Profa.

6

Ms. Ana Paula Santiago do Nascimento, Profa. Débora Cuchi, Enfermeira

7

Carolina Jacomino; a Profa. Dra. Ieda Longo (representando a reitoria da

8

UNIFESP) e os pais (constates na lista de presença anexa). A reunião com

9

convocação enviada aos pais no dia 20/08/2018 tinha como objetivo realizar a

10

eleição dos Membros do Conselho de Escola representantes dos pais;

11

apresentar a proposta de projeto de espaços coletivos; e apresentar a equipe de

12

coordenadores da escola. A reunião iniciou-se após trinta minutos de espera

13

para quórum. A profa. Luciana iniciou apresentando a equipe de coordenadores

14

e destacando que os pais poderiam procura-los para conversar ou esclarecer

15

quaisquer dúvidas e/ou questões. Após essa apresentação a diretora explicou

16

aos presentes sobre a importância do Conselho de Escola e da Associação de

17

Pais e Mestres e da necessária participação de todos para a construção de uma

18

escola pública de qualidade para todas as crianças. A diretora também

19

apresentou as propostas de criação dos espaços coletivos (que estão em

20

construção pelos professores). Também foi destacado que esses colegiados

21

auxiliaram a gestão da escola em diferentes questões como a definição de como

22

resolver o caso do furto ocorrido na escola no último final de semana que

23

impossibilita a utilização das lousas digitais pelas professoras do ensino

24

fundamental. A diretora relatou que os equipamentos furtados não possuem

25

seguro e que a empresa UNO, através de contato telefônico, inicialmente

26

entende que como os equipamentos estão na instituição como comodato, os

27

mesmos devem ser repostos pela escola e devolvidos a empresa no término do

28

contrato. A diretora relatou que encaminhará o caso para análise do jurídico da

29

reitoria. Membros da diretoria executiva da APM Gestão 2016/2017 (última

30

gestão que perdurou até dezembro de 2018) relatou que na época da assinatura

31

do contrato a APM foi chamada pela senhora Maristela (Coordenadora

32

Pedagógica do Ensino Fundamental) e pela Assessora Pedagógica da Escola,

33

a senhora Profa. Dra. Claudia Panizzolo que apresentaram a proposta de

34

contrato e a necessidade da APM assiná-lo por conta do uso do CNPJ da APM.

35

Após as explicações e alguns questionamentos a respeito da importância e

36

atuação desses colegiados foi aberta a inscrição para os pais se inscreverem no

37

Conselho de Escola. Os pais abaixo declararam interesse em compor o

38

Conselho de Escola: 1) Larissa Negreiros F. Vasconcelos (mão do

39

Fernando/MIA e Bento/BIA); 2) Claudete Misako Ota Alraj (mãe do Thiago/1ºB);

40

3) Patrícia Coleone Woff de Aguiar (mãe da Luiza/1ºB e Rafaela/MIIC); 4) Beatriz

41

Moreira Floria (mãe do BII); 5) Daniella Carrasco Bueno (mãe da Isabella/4ºB);

42

6) Joyce Umbelino da S. Yamamoto (mãe do Lucas/1ºB e Larissa/4ºB); e 7)

43

Caroline Meloni Vicente (mãe do Enzo/MIC). O senhor André Luiz de Sousa (pai

44

de Maria Eduarda/2ºA) havia enviado o nome para participação pela secretaria

45

da escola por impossibilidade de participar da reunião às 13h. Desta forma, os

46

pais presentes validaram a eleição dos pais que se dispuseram a se inscrever,

47

ficando o senhor André como primeiro suplente. Havendo assim ainda

48

possibilidade de mais 6 (seis) pais ou responsáveis se apresentarem como

49

suplentes. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião que

50

segue com a lista de presentes.

