
                                                      

CONSELHO PEDAGÓGICO DO CAp UFRJ 

DATA 31/10/2017 

O Conselho Pedagógico reúne professores, técnicos e alunos - e responsáveis 
(APACAp), como ouvintes – para discutir e deliberar sobre assuntos pedagógicos e 
administrativos da escola. O COPe é presidido pela Direção Geral. Os conselheiros se reúnem 
quinzenalmente, salvo agenda excepcional, de 14 às 17h, sem interrupção.  

Registramos neste resumo os assuntos que são de interesse das famílias.  
 
INFORMES da DIREÇÃO GERAL 
 
- Direção Geral comunicou a eleição da nova diretoria da APACAp, saudou a participação da 
Marcia Hott como presidente da Associação, nos últimos dois anos, destacando a contribuição 
e presença das famílias na escola. Mantido o compromisso de diálogo com os responsáveis. 
- Direção Geral registrou a vinda do pró-reitor e do Superintendente de Finanças da UFRJ, em 
19/10, para conversar com os pais. Encontro solicitado pela APACAp em reunião com o reitor 
da universidade, em set/2017.  
- Direção Geral registrou a realização do debate sobre a Reforma do Ensino Médio, em 25/10, 
para informar e refletir sobre o tema com as famílias.  
- A minuta do calendário letivo 2018 foi aprovada e seguirá para aprovação da universidade. 
Datas definidas: Início do ano letivo 2018 (19/Fev), fim do 1º semestre (13/Jul), início do 2º 
semestre (31/Jul), fim do ano letivo (21/Dez). São contados 99 dias no 1º semestre e 96 dias no 
2º semestre. Faltam ser incluídos os sábado de projetos.  
- A biblioteca do CAp, transferida para o andar térreo do colégio, será reaberta aos alunos em 
07/11.  
- Haverá ainda este ano concurso para contratar professores substitutos para as disciplinas de 
Química, Português, Artes Visuais, Física e Biologia. 
- Acontecerá em 2018 a eleição para a nova diretoria do CAp, em processo a ser definido na 
próxima reunião do COPe. 
- O novo Regimento do colégio estava na pauta e não foi abordado, sendo as discussões 
transferidas para a próxima reunião do COPe, em 07/11.  
 
INFORME da DALPE - Direção Adjunta de Licenciatura e Pesquisa e Extensão  
 
- A Jornada Acadêmica – JACAp -  está com inscrições abertas até 15/11 para receber projetos 
de extensão dos professores e técnicos do colégio. As famílias serão convidadas a participar do 
evento de apresentação dos projetos para conhecer as pesquisas do CAp sobre práticas 
educacionais.  
 
INFORME da DAE - Direção Adjunta de Ensino 
 
- Discutido e definido o calendário de Segunda Chamada das provas.  
 
 



INFORMES da COMISSÃO CAp 70 ANOS – no dia 25/11 acontecerá no CAp o primeiro 
encontro para gravação dos primeiros depoimentos sobre a trajetória do colégio.  
 
Informes dos setores acadêmicos 
 
MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano) 
Discussão sobre a manutenção das três turmas no 2º ano do FI para dar continuidade ao 
trabalho pedagógico com as crianças, em especial o atendimento aos alunos portadores de 
necessidade especiais que ingressaram em 2017 no colégio. Em foco as ações inclusivas de 
todos os departamentos do colégio. Direção Geral destaca a capacidade do CAp ser propositor 
de políticas públicas sobre inclusão e Educação Especial.  
 
FRANCÊS 
Informe sobre evento que trará refugiado para debate com os alunos do 1º e 2º anos do EM, 
em 9/11, e pede apoio à divulgação sobre doação de alimentos e produtos de higiene para a 
PARES Cáritas – Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da 
Arquidiocese do RJ.  
  
MÚSICA  
Informe sobre participação do CAp no II FestiFIC 2017 – Festival Interuniversitário de Cultura 
do Rio de Janeiro -, de 5 a 12/11, com programação gratuita e aberta ao público que 
acontecerá no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, no Flamengo.  
 
 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Registro sobre aumento da oferta, uso e descarte de copos plásticos pela comunidade, a partir 
da observação do uso dos bebedouros, nas áreas comuns do colégio, e verificação do descarte 
nas latas de lixo. Aconselha ação educativa reforçando com os alunos que tragam copos e 
garrafinhas plásticas para a escola e, simultaneamente, orienta à direção reduzir a oferta de 
copos plásticos nos bebedouros.  
 

 


