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ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO ENSINO MÉDIO
REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021

Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro de 2021,
por meio da Plataforma Google Meet, realizou-se a reunião do
Colegiado do Ensino Médio deste Colégio sob a presidência do
Coordenador de Ensino Médio, José Ribamar Lopes Batista Júnior.
Estiveram presentes os docentes: Alison Vilarinho Pereira da Costa,
Antonia Mary Pereira da Silva, Elizabeth Gonçalves Lima Rocha,
Everardo de Sousa Luz, Francisco Aristides de Oliveira Santos Filho,
Jaerle Rodrigues Campelo, José Ribamar Lopes Batista Júnior, Maria
do Perpetuo Socorro de Oliveira Santos, Marília Pereira Lima, Nayana
Bruna Nery Monção, Nivea Gomes Nascimento de Oliveira, Renata
Patrícia Sousa, Ricardo de Castro Ribeiro Santos e Thaís Alves
Nogueira. O professor Juarez Rodrigues Martins justificou a ausência.
A reunião foi gravada com a devida autorização dos(as) presentes.
EXPEDIENTE: Inicialmente, o Coordenador, José Ribamar Lopes
Batista Júnior, fez a abertura, listando os informes, a pauta a ser
discutida e agradecendo a presença dos(as) docentes. A professora
Maria Oliveira solicitou o acréscimo de informe sobre a Feira de
Línguas e Cultura. A solicitação foi aprovada. Em seguida, iniciou-se
a abertura dos trabalhos. INFORMES: O primeiro informe tratou-se
de esclarecimentos sobre a oferta 2022. O coordenador reiterou
que a proposta do Ensino Médio encaminhada para relatora do
processo de número 23111.037278/2021-26 (oferta de vagas para
2022) consistiu na oferta de 90 (noventa) vagas para turmas
concomitantes, distribuídas em 3 (três) turmas de 1º ano e a
definição do(s) curso(s) técnico(s) ficaram a cargo dos colegiados
dos cursos técnicos, conforme aprovada e registrada na ata do dia 16
de setembro de 2021. Esclareceu ainda que o curso Técnico em
Informática, na reunião do dia 9 de setembro de 2021, aprovou por
unanimidade a oferta sem a concomitância. Informou, também, que
no dia 8 de setembro de 2021, às 11h, foi realizada uma reunião
com a Coordenadora do Técnico em Enfermagem e Agente
Comunitário de Saúde, Francimeiry, para tratar da oferta de uma
turma de concomitância com técnico em Agente Comunitário de
Saúde. A proposta foi levada ao Colegiado que não aprovou em razão



da carga horária de estágio obrigatório a ser ofertada para as turmas
de 2020, 2021 e 2022 e disponibilidade de horários dos locais para
realização do referido estágio. Por fim, esclareceu que a proposta
final aprovada na reunião do Conselho Administrativo-Pedagógico
que tratou do caput, em 22 de setembro de 2021, consistiu na oferta
de 80 (oitenta) vagas para Ensino Médio em concomitância com
Técnico em Agropecuária. O professor Ricardo de Castro Ribeiro
Santos relatou que a aprovação da oferta de vagas de cada Colégio
Técnico deve estar registrada em ata, conforme solicitação da SEBTT.
Na oportunidade, o professor fez questionamentos sobre a oferta,
considerando que a proposta do Ensino Médio não foi respeitada,
visto que poderá interferir na carga horária docente para o ano letivo
de 2022, no entanto, o professor Ricardo Castro reiterou que as
decisões dos Colegiados dos cursos são encaminhadas para a
relatoria e a decisão final é do Conselho da Escola. Além disso, o
professor Ribamar Júnior informou que a Coordenação de Ensino
Médio está bastante atenta à carga horária docente e que tomará as
medidas para que nenhum docente seja prejudicado. O professor
Everardo manifestou insegurança quanto a essa questão, visto que
os docentes não tiveram acesso à minuta e a regulamentação não foi
aprovada. Logo, perguntou ao professor Ricardo, membro da
Comissão PEBTT, a possibilidade de disponibilizar a minuta. O
professor Ricardo informou que faria solicitação formal para a
presidência e manifestar-se-ia por e-mail. O segundo informe tratou-
se da atualização do SIGAA, reforçando a importância para que os
prazos determinados pela Resolução Nº 31/2021 sejam cumpridos. O
terceiro informe tratou-se da Feira de Línguas e Cultura. A
professora Maria Oliveira comentou sobre e-mail encaminhado aos
docentes referente à Feira de Línguas e Cultura, reiterou que enviaria
novo e-mail para que os docentes possam considerar uma pontuação
nas demais disciplinas, visto que a produção dos documentários
envolveu várias áreas. Além disso, reforçou a programação do
projeto. ORDEM DO DIA: A primeira pauta tratou-se da
justificativa de ausência nas aulas síncronas. O coordenador
determinou que os discentes devem, primeiramente, encaminhar a
justificativa de ausência para o docente que, a partir do regimento da
escola e resoluções, fará apreciação do pleito. Para isso, o discente
deverá encaminhar e-mail diretamente ao docentes. Essa ação
justifica-se em razão de inúmeras demandas e muitas vezes o
discente ausentou-se apenas em uma ou outra disciplina. Na
oportunidade, a professor Ribamar recomendou a criação de
formulário para recebimento da justificativa. A segunda pauta tratou-
se das disciplinas eletivas. O coordenador apresentou a lista de
disciplinas recebidas, a saber: MATOPIBA: outras vozes e Laboratório
de Geociências (propostas pela professora Jaerle Rodrigues
Campêlo); NOSSO LIXO DE CADA DIA: atitudes e ações para ser
sustentável (proposta pela professora Nívea Gomes Nascimento de
Oliveira; Leitura e escrita para jovens - introdução aos gêneros
científicos (proposta pelo professor José Ribamar Lopes Batista



Júnior); Expressão escrita: da auto-percepção à percepção do mundo
(proposta pela professora Elizabeth Gonçalves Lima Rocha); Rótulos
dos alimentos - Saiba mais! e ENERGIA: Poupar para não acabar
(propostas pela professora Nayana Bruna Nery Monção;
Empreendedorismo, arte e mercado digital na contemporaneidade
(proposta pela professora Antonia Mary Pereira da Silva); e Ciência
Aplicada (proposta pela professora Renata Patrícia Sousa). A
Coordenação colocou em discussão e, em seguida, foi para votação,
no entanto, os professores Everardo Luz, Thaís Nogueira, Maria
Oliveira, Marília Lima e Níves Gomes solicitaram a possibilidade de
envio de disciplinas eletivas. O Colegiado aprovou as disciplinas já
criadas, bem como a apresentação de novas propostas de disciplina
eletiva no prazo de 5 (cinco) dias. A terceira pauta tratou-se dos
projetos integradores. A professora Bruna Nery, coordenadora
adjunta, iniciou a discussão da pauta, explicando sobre o
encaminhamento da presidência da Comissão de implementação do
Novo Ensino Médio (Portaria Nº 22/2021- SEBTT) para que o
Colegiado definisse a(s) série(s) a ser(em) trabalhada(s) o projeto
integrador. No primeiro momento, a proposta apresentada foi que o
projeto de vida seria de responsabilidade das áreas de Linguagens e
Ciências Humanas e os projetos integradores, áreas de Matemática e
Ciências da Natureza. A proposta foi colocada em votação, aprovada
pela maioria, mas com duas abstenções. A professora Antônia Mary
sugeriu a possibilidade de os projetos integradores acontecerem em
todas as séries do Ensino Médio, em razão de aumentar o leque de
atividades para o cumprimento de carga horária docente e tal
sugestão foi apoiada e reforçada pelo professor Ricardo.
Complementando a proposta, a professora Bruna sugeriu haver
projetos integrados em todas áreas de modo que a oferta aconteça
de forma alternada entre as áreas para atender também todos os
docentes. Assim, foi direcionado um novo encaminhamento: oferta
de projetos integradores em todas as séries e em todas as áreas. A
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a presença de todas
e todos, encerrou a reunião às vinte horas e cinquenta e cinco
minutos. E, para constar, eu, José Ribamar Lopes Batista Júnior,
lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada pela Presidência e pelos(as) demais presentes.

Floriano/PI, 18 de outubro de 2021.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 17:33 ) 
ALISON VILARINHO PEREIRA DA

COSTA 
PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 

Matrícula: 1321103 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/11/2021 04:06 ) 
ANTONIA MARY PEREIRA DA SILVA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3626244 

 
 

 
 



 
(Assinado digitalmente em 05/11/2021 19:34 ) 

ELIZABETH GONCALVES LIMA ROCHA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086006 

 
(Assinado digitalmente em 05/11/2021 22:53 ) 

EVERARDO DE SOUSA LUZ 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 423664 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 08/11/2021 09:36 ) 
FRANCISCO ARISTIDES DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 2086362 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 17:39 ) 
JAERLE RODRIGUES CAMPÊLO 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3205930 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 16:20 ) 
JOSE RIBAMAR LOPES BATISTA JUNIOR

COORDENADOR 
Matrícula: 1731706 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 17:27 ) 
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE

OLIVEIRA SANTOS 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1959793 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 17:24 ) 
MARÍLIA PEREIRA LIMA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3177611 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 16:44 ) 
NAYANA BRUNA NERY MONCAO 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1207431 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 16:53 ) 
NIVEA GOMES NASCIMENTO DE

OLIVEIRA 
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 

Matrícula: 1635292 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/11/2021 07:47 ) 
RENATA PATRÍCIA SOUSA 

PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO - SUBSTITUTO 
Matrícula: 3207074 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/11/2021 07:09 ) 
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO SANTOS

DIRETOR 
Matrícula: 2516120 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/11/2021 16:39 ) 
THAIS ALVES NOGUEIRA 

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 
Matrícula: 3164525 
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