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Participantes: 84 
Data: 01/10/2015      
Horário agendado: 18h 
Horário de início: 18h30  

 
Data próxima reunião: 03/11/2015 
Horário: 18h30  

 
Facilitador: SILVIA DE MELO FRANÇA SANTOS Responsável pela Ata: Lysa Silva 
Abreviações:  
PR = PRIORIDADE (1- alta; 2- media; 3- baixa prioridade) 
R = RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS 
 

PAUTA 
 

 PR TEMA R OBSERVAÇÃO 

1.   
Coberturas de fotos e vídeos 
– Setor de Comunicação 

SÍLVIA 

Há formulário para as professoras e orientadoras para 
agendamento de coberturas de fotos e vídeos. 
ATENÇÃO: As fotos que elas tirarem e descarregarem na 
comunicação precisam ser acompanhadas de uma legenda que 
explica a que se referem. 

2.   
Espaço Inovar - 
reconhecimento das ideias 
inscritas 

SÍLVIA 

Recebemos 12 ideias através do ESPAÇO INOVAR. Na última 
reunião do Comitê já foram selecionadas as que poderão ser 
executadas e serão reconhecidas oficialmente na reunião de 
Novembro. 

3.   
Leitura - pais contadores e 
sobre os pequenos 
contadores 

SUELY 

Atualmente existem 14 projetos da Biblioteca. 
Dentre eles, o mais novo é “PAIS CONTADORES” e acontecerá 
durante a Semana da Criança; os títulos são selecionados pela 
equipe da Biblioteca e as contações acontecerão nos horários já 
programados. 
Os participantes do projeto PEQUENOS CONTADORES serão 
reconhecidos no Show de Talentos da Semana da criança. 
O projeto CARDÁPIO LITERÁRIO continua ativo e recebendo 
cada vez mais adeptos – locações de títulos por colaboradores. 
A Biblioteca também aguarda novos cadastros de colaboradores. 
A equipe fez um agradecimento às professoras que estão 
incentivando a presença das crianças na Biblioteca. 

4.                                                                              Semana da criança  LAÍS LIRA 

Pedido para que as orientadoras busquem a lembrancinha no 
Ateliê com Laís ou Alba. 
Seguiram comunicados para as crianças informando que não 
haverá aulas de Educação Física, Judô, Futsal, G.R., Handebol 
e algumas aulas de Natação (haverá somente a 1ª das 2 aulas 
para os alunos da Educação Infantil e aulas normais para os 
alunos do 1º ao 5º ano. 
Algumas aulas de Artes, Ed. Musical, Inglês e Multimídia 
acontecerão normalmente, outras não em razão da programação 
da Semana. 

5.   Mostra Cultural LAÍS LIRA 

Acontecerá no Centro de Convenções no dia 18/11/2015, com 
sessões de 17h (turmas da manhã) e 20h (turmas da tarde). 
Os ensaios no dia 17/11, à tarde, para alunos da tarde. E no dia 
18/11, pela manhã, com as turmas da manhã. 
Conforme comunicados, o figurino custará R$ 100,00, com 
desconto de 10% para filhos de colaboradores e irmãos e todos 
os participantes deverão confirmar presença e compra do 
figurino até o dia 16/10/2015. Este prazo NÃO deve ser 
prorrogado para não comprometer o andamento do evento. 

6.   
Comemoração do Dia do 
Professor 

 

Foi levantada uma enquete para votação imediata com a 
finalidade de decidir onde será a comemoração do Dia do 
Professor (lembrando que é aberto a todos os colaboradores, 
independentemente da função que realize). 
A enquete foi: Rodízio de Carnes ou Sessão de Cinema (mais 
pipoca e refrigerante). 
A maioria decidiu pelo Cinema. 
O filme será VAI QUE COLA no dia 15/10 (pode ser alterado 
para o dia 14/10); horário por volta de 19h30. 
As inscrições dos interessados serão através do preenchimento 
de formulário específico na Área do Colaborador no período de 
05 a 09/10/2015. 

7.   
Mudança no lanche da 
reunião de mês 

 
A partir do próximo mês será servido no refeitório, das 17:30 às 
18:30, em caráter experimental. 
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8.   
Lembrete sobre Plano de 
saúde;  

 

Os cancelamentos de planos de saúde para não serem 
descontados em janeiro deverão ser solicitados em novembro, 
conforme datas-bases: 
Unimed Maceió – até 05/11 
Hapvida – até 10/11 
Saúde Bradesco – até 20/11 

9.   
Postagem no Facebook do 
Sindicato dos professores 
sobre a empresa. 

 

A Direção comunicou que está ciente e está aguardando o 
comunicado oficial do órgão responsável, o Ministério Público do 
Trabalho, para assim, tomar as providências cabíveis que se 
fizerem necessárias. 

 
 

ITENS RESOLVIDOS 
 
 

 PR TEMA R OBSERVAÇÕES 

1.      

 
 
 

ITENS PENDENTES 
 
 

 PR TEMA DATA 
PREVISTA 

DA 
CONCLUSÃO 

OBSERVAÇÃO 

1.       

 

 


