CONSELHO PEDAGÓGICO DO CAp UFRJ
DATA 22/05/2018
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
- Agradecimento a todos os envolvidos nas comemorações dos 70 anos do CAp e em especial a
Mônica Pietroluongo por coordenar este grande evento.
- Dia 23/05, às 10h, acontecerá uma reunião na Praia Vermelha, organizada por um grupo de
professores que construiu um mestrado profissional em educação básica e quer dialogar com
os professores do CAp.
- Nesta sexta-feira, dia 25/05, sairá a divulgação dos resultados dos 11 professores
contemplados para o CAp.
- Aluno do CAp Popular agora tem carteirinha de identificação.
- Afastamento de sede dos professores Lorena e André Uzeda para participação em evento na
cidade de Brasília/DF no II Congresso Internacional Línguas, Culturas e Literaturas em Diálogo:
identidades silenciadas, no período de 16 a 18 de agosto de 2018, onde apresentarão a
comunicação oral “A experiência poética do silêncio na formação literária do jovem estudante
do ensino médio no Projeto de Extensão Fragatas Itinerâncias Literárias”.
- A DG propõe proposta de cotas para este ano, inicialmente, no ensino médio. O que a Lei de
Cotas diz: dos 100% das vagas oferecidas 50% devem ser para pessoas que tenham estudado
toda a sua vida escolar em colégios da rede pública. Desses 50% a metade deve possuir renda
familiar até 1,5 salários mínimos e a outra metade pode ter renda familiar superior a 1,5
salários mínimos. Dentro desses 50% da escola pública há uma cota para negros, pardos e
índios e esta conta é feita de acordo com o último senso do IBGE. Os outros 50% são
destinados para livre concorrência.
- Foi marcado um COPe Extraordinário para o dia 29 de maio, às 14h, para resolver a questão
das cotas visto que alguns setores apresentaram questionamentos, sobretudo o de
Matemática, que não concorda com o percentual apresentado para negros.

INFORMES da DALPE - Direção Adjunta de Licenciatura e Pesquisa e Extensão
- A reserva da sala 5 deve ser feita com antecedência. Tem acontecido de o professor perceber
que a sala está vazia e então entra na sala para usá-la, mas quem a reservou chega e a sala já
está ocupada. Isso tem gerado certo desconforto e não pode mais acontecer.
- Participação dos licenciandos nos Conselhos de Classe com máximo de cinco pessoas por
Conselho. Eles devem ser previamente orientados pelo seu professor regente sobre a sua
participação.

INFORMES da DAE - Direção Adjunta de Ensino
- Evento reincidente com um aluno com necessidades especiais do EFI que descobriu a janela e
os alfinetes dos murais. Enquanto não for possível colocar telas em algumas janelas elas
ficarão fechadas e as chaves de cada cadeado serão deixadas na DAE e os professores deverão
pegá-las toda vez que for necessário. Quanto aos trabalhos fixados nos murais estes deverão
grampeados.
- Um antigo modelo de formulário de comunicação entre o professor e a família do aluno está
sendo resgatado e o mesmo deverá ser utilizado pelo professor para informar às famílias toda
vez que o aluno deixar de executar uma tarefa, estiver usando o celular durante a aula ou
alguma outra situação que o professor achar relevante informar às famílias e que ele mesmo
possa resolver sem levar esta situação para a DAE. Só devem ser levados à DAE situações em
que o professor não consiga resolver sozinho junto às famílias. O aluno deverá devolver este
comunicado na aula seguinte com a assinatura do seu responsável.
- Professores e alunos não devem formalizar encontros para retiradas de dúvidas sem o
conhecimento prévio da DAE. Tem acontecido de o professor combinar com alguns alunos
situações como estas e chegam até a DAE pedindo uma sala de última hora. Todo encontro
combinado com alunos deve ser previamente agendado com a DAE. Pais têm entrado em
contato para confirmar esses encontros e DAE nem sabe do que se trata. Este tipo de situação
não será mais permitido.
- Provas de recuperação agendadas para 22/06 e 27/06 que são dias de jogos do Brasil já
foram reprogramadas com os setores que iriam oferecer as provas nestas datas e em breve
esta informação constará no calendário.

Informes dos setores acadêmicos
MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano)
- Quatro novos professores começaram no colégio nesta quarta-feira, dia 23/05, sendo uma
para o primeiro ano e três para o terceiro ano.

MATEMÁTICA
- O setor não concorda com o percentual das cotas. Está matematicamente injusto e incorreto,
mas não propõe novo percentual, pois precisa de mais dados para isso.
- Professor Leo estará ausente da escola no período de 10 a 12 de junho de 2018, já que estará
participando de congresso acadêmico na cidade de Tangará da Serra em Mato Grosso.

BIOLOGIA
- Reforça a questão dos copos descartáveis nos bebedouros não só para alunos, mas também
para professores e funcionários administrativos, ou seja, todos, que não usem mais e que

todos devem trazer seu copo plástico seja para água ou café. Em breve o colégio não irá mais
fornecer copos descartáveis nem mesmo para a merenda escolar.

ARTES CÊNICAS
- Exercício de Cena, integrante do projeto EncenaAÇÃO, é uma atividade do segundo ano do
EM e está acontecendo de 23 a 25 de maio, às 12h45min, sendo cada dia quatro cenas
diferentes de obras como o Pagador de Promessas de Dias Gomes e Doroteia de Nelson
Rodrigues.

