
 
 
 
 
 
 

	  

Comunicado 5 
 

1 – Todos os Coordenadores de Núcleo deverão apresentar até o dia 18 de Fevereiro a programação das 
oficinas pedagógicas, culturais e artísticas que ocorrem nos Núcleos do AfroReggae para a 
Coordenação de Gestão da Informação. 
2 – Os Pedagogos da Equipe Técnica Social passam a ser os responsáveis diretos para acompanhar 
Planos de Aula e organizarem avaliação e qualidade das oficinas com os instrutores, alunos e 
responsáveis pelas crianças. 
3 –  Uma Oficina só pode ser confirmada na grade de aulas com no mínimo de 10 inscritos. 
4 – Se a Oficina durante 3 semanas consecutivas tiver presença inferior a 70% dos inscritos deverá 
passar por avaliação direta da Coordenação da Gestão da Informação para sua permanência na grade de 
atividades dos Núcleos. 
5 – Os Assistentes Sociais da equipe Técnica Social deverão semanalmente acompanhar a lista de 
presença das oficinas e deverão realizar visitas domiciliares para crianças com 3 faltas consecutivas na 
oficina. 
6 – Os Assistentes Sociais e Psicólogos deverão observar as faltas das crianças durante um prazo de 3 
meses e se forem recorrentes, também deverão realizar visita domiciliar. 
7 – A Coordenação de Gestão da Informação irá encaminhar Plano de Aula para todos os Pedagogos 
dos Núcleos para que estes possam trabalhar com os instrutores das oficinas. 
8 – As frequências das Oficinas deverão ser encaminhadas para a Coordenação de Gestão da 
Informação até o quinto dia útil do mês subsequente. 
9 – A Equipe Técnica Social dos Núcleos deverá realizar 1 reunião mensal com pais e responsáveis 
para avaliar com estes o impacto do trabalho do Núcleo na vida escolar e familiar da criança. 
10 – A Equipe Técnica Social deverá fazer a devida articulação com a Escola em que a criança está 
matriculada. 
11 – O Custeio mensal dos Núcleos está diretamente vinculado a frequência dos alunos na Oficinas. 

 
Jose Junior 

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2013 
	  


