Relato sobre o COP 11-04-17 1
CONCURSO PARA PROFESSORES
- O CAp já tem 5 vagas aprovadas para novos professores e encaminhou solicitação para mais 6 para cobrir
as vagas de professores que se aposentaram recentemente. Haverá uma reunião com as diretorias de
todas as escolas do CFCH para discutir as necessidades de professores nesse centro.
MONITORES
- A Direção Geral (DG) solicitou aos representantes dos setores disciplinares do colégio que avaliem junto
aos professores a necessidade de contratação de monitores de turma, uma vez que, apesar de ainda não
existir a figura desse profissional no colégio, há um edital que permite a contratação de monitores para
auxiliar os professores nas salas de aula.
REUNIÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UFRJ
- A DG do CAp-UFRJ participou de uma reunião na Escola de Educação Infantil da UFRJ, organizada pelas
mães e pais daquela escola, com a participação de membros da reitoria, diretores e professores. Hoje, a
Escola de Educação Infantil está funcionando apenas parcialmente, devido a problemas na prestação dos
serviços de limpeza. No ano passado, as aulas tiveram que ser suspensas, pelo mesmo motivo. Embora os
pais tenham se oferecido para cuidar da limpeza da escola, os representantes da reitoria esclareceram que
não é permitido legalmente que pais ou qualquer um que não tenha contrato trabalhista realize trabalhos
de limpeza nem de apoio educacional nas dependências da escola. No COP, a diretora Cristina Miranda
informou que o contrato de limpeza do CAp-UFRJ não é o mesmo da Escola de Educação Infantil e não
passa, no momento, pelos mesmos problemas.
COMITÊ EDUCAÇÃO BÁSICA
- O CFCH está criando um comitê com representantes do CAp-UFRJ, da Escola de Educação Infantil e da
Faculdade de Educação para discutir políticas de educação básica comuns nas escolas do CFCH.
CONTRATAÇÃO DE NOVOS CARGOS TERCEIRIZADOS
- O CAp-UFRJ está solicitando à universidade a contratação de auxiliar de enfermagem e porteiros.
CAps NACIONAIS
- Em setembro haverá encontro de diretores, professores e alunos de CAp’s de todo o Brasil para
discutirem as propostas de reforma do EM. O encontro será na cidade de Viçosa.
PROGRAMA DE IMERSÃO DE PROFESSORES E ALUNOS
-Programa de intercâmbio a nível nacional que prevê que professores e alunos do CAp de uma cidade
passem alguns dias trabalhando e estudando em CAp de outra cidade ou estado com a finalidade de troca
de experiências. A previsão é que os primeiros intercâmbios já ocorram este ano.
INDISCIPLINA DE ALUNOS
- A DAE informou que estão ocorrendo alguns casos de vandalismo por parte de alunos do 3º ano do
ensino médio. Tais casos envolvem depredação, sujeira nas dependências e problemas de convivência com
os mais novos. Tanto os diretores da DAE quanto a Diretoria Geral foram nas salas de aula para alertar
sobre as medidas disciplinares que serão tomadas caso os problemas persistam.
PROVAS 2ª. CHAMADA
- Foi observado por professores que alguns alunos estão contando com as provas de 2ª chamada como
opção e não como contingência. A DAE deixou claro que não será concedida 2ª chamada de prova para
justificativas que não se enquadrem nos critérios previstos nas regras da escola.
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CARGA HORÁRIA ENSINO MÉDIO
Um professor do EM apresentou a sugestão de diminuir a carga horária para as turmas do 3º EM que hoje
chegam a estudar 50h por semana e se sentem sobrecarregados. Essas horas seriam redistribuídas para as
turmas de 1º e 2º EM
DOAÇÃO DE COMPUTADORES AO COLÉGIO
Anunciado aos professores a disponibilidade de doação de computadores ao colégio, por intermédio de
um pai do CAp que trabalha em uma empresa estatal. Os professores encaminharão os pedidos à DG que
os repassará à APACAP.
EVENTOS PROGRAMADOS NO COLÉGIO
RODA DE SAÚDE BUCAL
Nos dias 05/05 e 17/09 um professor da Escola de Odontologia da UFRJ estará no colégio atendendo e
dando esclarecimentos sobre saúde bucal a crianças durante o recreio do turno da manhã.
CLUBE ESPORTIVO CAP DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Programa que promoverá competições de vôlei e handebol na quadra do colégio entre alunos do EF2, EM
e ex-alunos.
VIVA VOLEI
Evento de prática de voleibol a ser realizado no dia 20/05, sábado, para alunos de 7 a 14 anos com a
participação de membros da Confederação Brasileira de Voleibol.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Evento de música organizado pelos setores de música e francês do colégio inspirado no homônimo francês
realizado todo ano no dia 21 de junho.
70 ANOS CAP
Foi formada uma comissão de professores para planejar a comemoração do aniversário de 70 anos do
colégio que ocorrerá no dia 20/05/17.

