REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DE 20/11/2018
INFORMES E DELIBERAÇÕES
Item 01 da pauta – Situação das obras no CEP
 Obra de Reparos no Observatório Astronômico, em Campo
Magro: foram mostradas fotos de serviços executados no local
até o momento, e informada a solicitação, por parte da fiscal da
obra (FUNDEPAR), de aditivo de alguns serviços.
 Obra de Reforma e Restauro do Ginásio de Esportes do CEP: foi
informada a situação atual da obra, e, também, ocorreu a
informação da solicitação de aditivo, por parte da fiscal da obra
(FUNDEPAR).
 Obra de Reforma e Restauro do CEP: foi informada a previsão
de início da mesma: 03 de dezembro de 2018. Também houve a
informação de que, durante o período de execução da obra, foi
autorizado pela SEED e FUNDEPAR que uma parte dos
estudantes seja mantida no CEP. Para o atendimento da outra
parte dos estudantes, foram disponibilizadas salas nos seguintes
espaços: Colégio Tiradentes, Colégio Amâncio Moro, Colégio
Zacarias e Instituto de Educação. A locação de espaços se
tornou inviável, em especial, pela distância do prédio principal do
CEP. Também, foi informada a ampliação de 07 (sete) turmas no
CEP. Para a finalização do ano de 2018, durante o mês de
dezembro, as turmas dos Cursos Técnicos – Subsequente
Noturno – serão atendidas no Instituto de Educação e no Colégio
Tiradentes, conforme já definido em Assembléia. O trabalho
pedagógico interno, no período de 03/12/2018 a 10/12/2018
(Formação em Ação e Conselhos de Classe Finais), será
realizado no próprio CEP.
Item 02 da pauta – Escolha dos representantes do Conselho
Escolar nas Formaturas do Ano Letivo de 2018
Ficaram definidos os seguintes nomes:
 Formatura de 20/02/2019 – Cursos Subsequentes – Conselheira
Rossana Matte Pimentel.
 Formatura de 27/02/2019 – Ensino Médio – Conselheiro Aramis
Chagas Borges.
 Formatura de 28/02/2019 – Ensino Médio – Conselheiro Cláudio
Camargo Nielsen
Item 03 da pauta – Adesão ao RCO (Registro de Classe online)



O Conselho Escolar se manifesta contrário à adesão, pelo
motivo de que o CEP terá seu funcionamento também em outros
espaços, durante o período de execução da Obra de Reforma e
Restauro.

Item 04 da pauta – Calendário Escolar 2019
 Foi apresentado o Calendário Escolar para o ano letivo de 2019,
que obteve unanimidade de aprovação pelos Conselheiros.
Item 05 da pauta – Informes
 Não houve.
Item 06 da pauta – Inclusão de pauta
 Não houve.

Tânia Maria Acco
Diretora Geral e Presidente do Conselho Escolar do CEP

