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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.
PAUTA DO COPe DE HOJE: COTAS PPI E SOCIAIS
No COPe de 22 de maio a DG inicialmente tinha proposto a política de cotas apenas para o
concurso de ingresso de alunos no primeiro ano do Ensino Médio. O que a Lei de Cotas diz: dos
100% das vagas ofertadas 50% (mínimo a ser oferecido) devem ser para pessoas que tenham
estudado o ensino fundamental 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 (cotas sociais). Dentro desses 50% da escola pública há uma
cota para PPI (pretos, pardos e índios) e esta conta é feita de acordo com o último senso do
IBGE. Os outros 50% são destinados para livre concorrência.
Após discussão entre os presentes o resultado da votação foi:
- 100% dos conselheiros concordaram em implementar a política de cotas para o primeiro ano
do Ensino Médio;
- A maioria dos conselheiros decidiu que apenas 50% das vagas sejam destinadas aos alunos
que tenham estudado em escolas públicas todo o seu ensino fundamental;
- Com relação às cotas sociais a maioria dos conselheiros presentes votou em escolher a opção
de renda até 1,5 salários mínimos para os candidatos que estarão dentro dessa cota que será
estabelecida pelo senso do IBGE.
Sobre a questão de cotas para alunos com necessidades especiais e que não foi citada acima,
mas que existe, decidiu-se que este momento não é o mais adequado para incluir mais este
item à política de cotas pelo simples fato de o colégio ainda não estar preparado para receber
esses alunos uma vez que essa demanda deve aumentar caso a cota seja estabelecida. Talvez
para o concurso de 2019/2020 isto possa acontecer.
Após nova discussão foi resolvido que esta política de cotas deve ser estendida ao 6º ano do
Ensino Fundamental já neste edital de 2018/2019.

