CONSELHO PEDAGÓGICO CAp - DATA 21/02/2017
ORÇAMENTO - A limitação de verbas para a UFRJ está causando algumas dificuldades para o CAp. O Governo tem
liberado, por mês, apenas 1/18 do orçamento anual, o que significa uma redução de 33% da verba mensal até o
momento.
MERENDA ESCOLAR - A merenda está sendo sevida sem pão e sem frutas por falta de veba. A escola tem servido, de
forma controlada na merenda, os itens que ainda tem em estoque, basicamente biscoitos. Não há previsão de
quando o cardápio será normalizado.
AR CONDICIONADO - Foi feita revisão de todos os aparelhos de ar condicionado nas férias, porém, muitos já estão
apresentando problemas, vários inoperantes. Como não há verba, a escola está negociando com a empresa de
manutenção, o reparo dos aparelhos danificados, utilizando um saldo remanescente. A expectativa é de que os
aparelhos sejam reparados antes do carnaval.
AULA INAUGURAL COM O REITOR - Programada para dia 11 de março, das 9h às 11h, uma aula inaugural para o ano
letivo do Cap-UFRJ com participação do reitor da universidade, cujo tema será O Direito das Mulheres. Além de
alunos, professores e técnicos, os responsáveis também serão convidados. Logo após a aula, haverá um picnic e, por
isso, a ideia é de que a aula seja feita em área aberta de alguma instalação da universidade, ainda a ser definida.
Possivelmente no Museu Nacional .
PROFESSORES SUBSTITUTOS - Em andamento as contratações dos professores substitutos de Geografia e da área
Multidisciplinar. Também se encontram em andamento, e no prazo adequado, as contratações dos professores
substitutos para o lugar dos professores que estão se aposentando nos próximos meses. Segundo a Diretoria, a UFRJ
está priorizando a contratação de professores substitutos para o Cap- UFRJ e para a Escola Infantil, em detrimento
dos outros setores da universidade, devido às questões específicas do calendário do Ensino Básico. Alguns
professores reclamaram que o prazo para inscrição de candidatos a professor substituto é muito curto, o que muitas
vezes dificulta o processo seletivo. Um dos professores de Desenho Geométrico está se transferindo para o Colégio
Pedro II. O setor decidiu que os outros professores vão cobrir as aulas desse professor até que seja possível contratar
um novo professor substituto.
DEDETIZAÇÃO - Foi encontrada uma infestação de baratas na sala 17, da turma do 7º ano. Agendada dedetização
para o dia 02 de março. Em seguida, será programada dedetização contra mosquitos na escola.
ALUNOS ESPECIAIS - Esse ano, o CAp recebeu alunos especiais no EF1. A diretoria solicitou à universidade, dois
profissionais especializados para acompanhar os alunos com necessidades especiais. No entanto, a universidade
respondeu que não existe previsão contratual para este tipo de profissional. Porém, a universidade aprovou a
contratação de dois professores substitutos especializados em educação especial, para o CAp. Além disso, o colégio
está fazendo levantamento dos pontos no prédio que necessitam de obras de acessibilidade.
AULA NA 6ªF 24/02 - Uma professora comentou que foi questionada por alguns pais se haveria aula na 6ªf, 24, uma
vez que estaria programada a saída de um bloco de carnaval no Jardim Botânico nesta data. A direção confirmou que
haverá funcionamento normal do colégio na data.

