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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. 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 
Aprovado pelo Conselho do CFCH o Edital de Acesso ao CAp que pela primeira vez traz cotas 
étnica (negros, índios etc) e de renda (até 1 ½ salário mínimo). Solicitado pelo CFCH que a 
Direção Geral acompanhe e reporte o impacto do novo formato do edital no funcionamento 
do colégio. 
 
Setor de Matemática recebeu kit pedagógico pelo desempenho na Olimpíada de Matemática 
2017. Quatro alunos do colégio foram medalhistas (3 bronze e 1 prata).  
 
INFORMESda DAE - Direção Adjunta de Ensino 
O jogo Bolão-Bolão foi suspenso porque houve briga na quadra durante a competição, que 
repercutiu em sala de aula e no ambiente virtual. 
A DAE avalia junto com os alunos a retomada para terminar a edição 2017 da competição. O 
colégio solicitou ao grupo um calendário atualizado, registro dos membros da Comissão 
Organizadora, regras de conduta dos jogadores etc. Professores que já acompanhavam e/ou 
participavam do jogo ajudando na organização e arbitragem comentaram que reconhecem a 
importância do campeonato, mas se afastaram porque não concordaram com as cenas de 
violência e desrespeito entre os alunos (jogadores e torcida). A Comissão Organizadora do 
Bolão-Bolão enviou texto que foi lido no COPe reconhecendo a necessidade de adequação e 
melhora na organização. Foram feitas também críticas ao comportamento da torcida, que 
sobe no alambrado da quadra. No segundo semestre está programado o campeonato 
feminino. Como os alunos não estavam presentes nada foi deliberado.   
 
 
Informes dos setores acadêmicos- MULTIDISCIPLINAR (FI – 1º ao 5º ano), 
MATEMÁTICA,PORTUGUÊS, QUÍMICA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FÍSICA, INGLÊS, FRANCÊS, 
MÚSICA, ARTES VISUAIS, DESENHO GEOMÉTRICO, 
ARTES CÊNICAS, EDUCAÇÃO FÍSICA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, ESPANHOL e ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL. 
Sem informes  
 
 


