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OBRA E MANUTENÇÃO  
A direção informou que durante as férias foi feita a manutenção dos aparelhos de ar 
condicionado, bebedouro, e a  escola foi pintada. 
A empresa responsável pela  manutenção do ar condicionado esta fazendo a manutenção em 
algumas salas. 
A direção informou do problema no gerador e que a peça foi solicitada. 
 
BIBLIOTECA 
A biblioteca será remanejada, esta mudança é necessária porque  apareceu uma rachadura na 
parede. Foi feita uma avaliação e se constatou que  devido o peso dos  20 mil livros a 
biblioteca deveria ocupar o andar térreo. 
 
VAGA NO 6º ANO 
O setor de Matemática ressaltou que as 6 vagas para este ano não foram preenchidas 
completamente e que este fato é raro no CAp. Todos os alunos do cadastro reserva foram 
chamados e mesmo assim as turmas ficaram com um número menor de alunos. 
 
APOSENTADORIA E CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS 
A Direção informou que as contratações dos professores substitutos para o lugar dos 
professores que estão se aposentando está em andamento e no prazo adequado. 
 
AULA DE APOIO 
A DAE informou que o setor de Matemática começa com as aulas de apoio na próxima semana 
e  os outros setores depois dos testes. 
 
COMUNICAÇÃO DOS PROFESSORES COM OS ESTUDANTES E RESPONSÁVEIS 
A DAE reforçou que os encontros com os responsáveis sejam sempre acompanhado pela DAE, 
que os professores tenham bastante cautela com o uso do Facebook com os alunos e que a 
comunicação seja sempre no grupo. 
A DAE solicitou que  quando for necessário a saída do aluno da sala, durante o horário das 
aulas, que este  seja sempre acompanhado pela assistente de aluno até a DAE. 
 
CAFÉ DA MANHÃ COLETIVO 
Lanche coletivo na próxima sexta dia  10/02. 
 
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
Foi aprovada a solicitação de trancamento de matrícula de  uma aluna do Ensino Médio, por 
período determinado (agosto de 2017 a julho de 2018), para intercâmbio. 
 
FIM DO JUBILAMENTO 
Foi aprovado pelo Conselho, por unanimidade  o fim do jubilamento no Colégio Aplicação. 
Alteração da resolução, retirando o art.18º que tratava do jubilamento, readequando a 
numeração. 
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