
EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ 

HTPC: 09/02/2017  

(HTPC coletivo – creche, Ed. Infantil Parcial e Ensino Fundamental) 

 

Combinados: 

- Nutrição e ata deste encontro: Responsabilidade da Equipe de Gestão. Trazer digitada para leitura no próximo. 

- Compromisso coletivo quanto à qualidade das discussões e formações. 

- Participação efetiva de todos os profissionais envolvidos, adotando postura participativa, ética no encaminhamento das 
discussões e reflexiva, de acordo com a concepção que abarca as práticas desta Rede Municipal de Ensino. 

- Respeito às opiniões divergentes e aos combinados que neste espaço formativo, forem acordados. 

Objetivos deste encontro: 

- Ler um texto para indicação literária e ampliação do repertório dos profissionais. 

- Discutir com a equipe docente os objetivos das reuniões de HTPC e estabelecer combinados para organização das 
mesmas (contrato didático). 

- Estabelecer outros combinados e orientações importantes para organização coletiva (Informes e orientações gerais). 

- Realizar atividade coletiva de um instrumento de escuta para reflexão, preenchimento e devolução à SE. 

 

Pauta do encontro: 

 Nutrição literária (coordenação): _______________________________________________________ 

 Contrato didático para reuniões de HTPC. 

 Informes/ Orientações gerais:  

 Pastas: pasta de xerox, pasta de substituição, lembretes sobre a pasta de reunião de pais. 

 Impressos: registro de atendimento às famílias, solicitação de falta abonada, informes de faltas 

de alunos e requisição de materiais. 

 Horários dos espaços/aulas.  

 Escalas: HTPC e entrega de plano de ação,  

 Listas:  telefones de alunos e de saída (preencher e devolver à coordenação até dia 16/02. 

 Levantamento de temas para Projeto coletivo (Mostra Cultural) entregar até dia 16/02.  

 Levantamento das necessidades formativas: trazer impresso no próximo encontro preenchido 

com sugestões (16/02). 

 Não deixar alunos desacompanhados em sala de aula ou outros espaços em hipótese alguma. 

Recreio dirigido. 

 Almoço. 

 Questionário de escuta da SE (discussão em subgrupos e envio de um único instrumento por 

categoria) – atividade coletiva. 

 

Orientações referentes ao próximo HTPC: 

 Retomada do encontro anterior (leitura da ata – atividade permanente). 

 Ata e nutrição literária: Professora Alexandra (HTPC 5ª feira – inf/fund) e Professora Ana 

Paula (HTPC de 4ª feira - creche). 

 Previsão de pauta: LAB (projeto da PAPP) e orientações para uso do espaço e netbooks. 

 Organização do quadro de gêneros textuais (ensino fundamental). 

 Revisão do currículo previsto no PPP (Atualização para 2017) – Creche/Infantil/Fundamental 

 Devolução do impresso: levantamento das necessidades formativas e projeto anual. 
 


