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Participantes: 117 
Data: 10/10/2016      
Horário agendado: 18h (LANCHE) 
Horário de início: 18h30  

 
Data próxima reunião: Não agendada 
Horário:  

 
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.   
MOSTRA CULTURAL 
 

 

Espetáculo: “Um jeito gostoso de aprender”. 
Dia 09 de novembro, no Teatro Gustavo Leite, em dois horários:  
Turma da manhã: 19h; 
Turma da tarde: 17h. 
Todos os colaboradores estão convidados! – Entrada gratuita 
para quem estiver com a camiseta dos 20 ANOS ESPAÇO 
EDUCAR. 

2.   
Camisa dos 20 anos  
 

 

Será entregue a todos os colaboradores e estagiários até o final 
do mês de outubro. Ela deverá ser usada na MOSTRA 
CULTURAL e nas APRESENTAÇÕES DE FINAL DE ANO. 
Depois dessas datas, o uso pode ser feito nas situações de 
reuniões e afins, mas não substituindo o uniforme. 
RECADINHO DO RH: Os tamanhos foram baseados na blusa de 

eventos, caso queira alterar, dirija-se ao setor SOMENTE 
amanhã, 14/10 (sexta), a partir das 10h. 

3.   
CORRIDA da Família 
Espaço Educar 

 
Dia 04 de dezembro. Colaboradores interessados em participar 
do evento terão desconto na aquisição da camisa 

4.   
MISSA EM AÇÃO DE 
GRAÇAS – 20 ANOS 

 

No dia 10 de dezembro de 2016 (sábado), a nossa escola 
completará 20 anos. Neste dia será celebrada uma Missa em 
Ação de Graças, na Igreja de São Pedro, às 19h. Todos os 
nossos colaboradores estão convidados 

5.   CONFRATERNIZAÇÃO  

Nossa confraternização será dia 16/12 (sexta-feira), das 19 às 
22h, aqui na escola. Como nos outros anos, cada colaborador 
poderá trazer um convidado (exceto estagiários). Aqueles que 
puderem participar deverão fazer adesão no nosso portal, na 
área do colaborador, no período de 20 a 30/10. Na programação 
teremos o tradicional bingo, o jantar e uma atração musical que 
pode ser: DJ, grupo de pagode ou Voz e violão (MPB). HOUVE 
VOTAÇÃO. 

6.   

PROGRAMAÇÃO DE 
FINAL DE ANO PARA A 
EQUIPE ADMINISTRATIVA 
 

 

15 dias no período de férias escolares (23/12/2016 a 
08/01/2017) – Retorno dia 09/01/2017; e 15 dias no período de 
recesso escolar (21/06 a 05/07/2017). Retorno dia 06/07/2017. 

 

 30/11/2016 – 1ª parcela do 13º salário 

 06/12/2016 – Pagamento do salário de novembro 

 15/12/2016 – Pagamento de 15 dias de férias + 1/3 (um 

terço dos 15 dias) 

 16/12/2016 – 2ª parcela do 13º salário 

 06/01/2017 – Pagamento de 22 dias trabalhados em 

dezembro 

 06/02/2017 – Pagamento de 23 dias trabalhados em janeiro 

 19/06/2017 – Pagamento de 15 dias de férias + 1/3 (um 

terço dos 15 dias) 

 07/07/2017 – Pagamento de 20 dias trabalhados em Junho 

 07/08/2017 – Pagamento de 26 dias trabalhados em Julho 

 07/09/2017 – Pagamento volta a normalizar 

7.   

PROGRAMAÇÃO DE 
FINAL DE ANO PARA A 
EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

 

30 dias: 19/12/2016 a 17/01/2017 – Retorno dia 18/01/2017; e 

15 dias no período de recesso escolar: 21/06 a 05/07/2017 – 

Retorno dia 06/07/2017. 

 30/11/2016 – 1ª parcela do 13º salário 

 06/12/2016 – Pagamento do salário de novembro 
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 15/12/2016 – Pagamento de 30 dias de férias + 1/3 (um 
terço dos 30 dias) 

 16/12/2016 – 2ª parcela do 13º salário 

 06/01/2017 – Pagamento de 18 dias trabalhados em 

dezembro 

 06/02/2017 – Pagamento de 14 dias trabalhados em janeiro 

 06/03/2017 – Pagamento de volta a normalizar 

8.   
CONTRACHEQUE NA 
AREA DO COLABORADOR 

 

A partir do Mês de Outubro/2016 o demonstrativo do ponto e o 
contracheque dos colaboradores estarão disponíveis no nosso 
portal, na área do colaborador; 
Os colaboradores que não estiverem cadastrados devem 
procurar Luisa no CPP. 

9.   
Plano Odontológico 
DENTAL MASTER 

 
Novas e últimas adesões de 2016 serão realizadas no dia 17/10 
(manhã) e 18/10 (tarde). Interessados comunicar no Setor de 
RH. 

 
ITENS RESOLVIDOS 

 
 

 PR TEMA R OBSERVAÇÕES 

1.   Atração musical da festa 
de confraternização 

 Banda/Grupo de Pagode. 

 
 

ITENS PENDENTES 
 

 PR TEMA DATA 
PREVISTA 

DA 
CONCLUSÃO 

OBSERVAÇÃO 

1.      

 
 


