Associação de Pais e Amigos do CAp UFRJ
Ata de Reunião

Data: 21/ 03 /2015
Hora: 9:30 h – 12:20h Presentes: 23 responsáveis

Local: CAp – sala 1º ao EF

Pauta
1)
2)
3)
4)

Reposição de aulas perdidas com o atraso do início do ano letivo 2015;
Avaliação da situação atual da escola após o reinício das aulas;
Ações de apoio das famílias e alunos no cuidado com o ambiente escolar;
Assuntos Gerais.

Notas da Reunião
A reunião começou às 9:40, com a direção da APACAp composta pelo presidente Cassio Kuchpil e os
diretores Geraldo do Carmo e Patrícia Simoens. O pai Marcelo Tonassi foi secretário voluntário e
relator da ata.

1- Reposição de aulas
Diretora Malu pediu para os professores pensarem em como será feita a reposição. Há
impeditivos para o uso pleno dos sábados em razão da cessão do espaço da escola, nesses
dias, para atividades externas tais como um projeto de iniciação musical e aulas de pósgraduação.
A reunião do COP – Conselho Pedagógico - para decidir sobre o calendário de reposição das
aulas será no próximo dia 24/03. A APACAp participará da reunião, mas sem direito a voto.
O diretor da Associação, representando os pais, pedirá a palavra para leitura de uma carta que
registre a preocupação das famílias e ofereça as sugestões apresentadas na reunião de hoje.
Foram perdidos 20 dias letivos, conforme o calendário escolar inicialmente previsto para esse
ano.
Propostas que a APACAp vai defender no COP:





Priorizar a reposição das aulas perdidas até o fim do primeiro semestre, por risco de
novos problemas com a prestação de serviços terceirizados e também de greve dos
professores no decorrer do ano;
Ensino Médio deve ser tratado de forma diferenciada em razão da agenda de provas do
Enem.
Preocupação com a necessidade da reposição observar não apenas a quantidade de
dias não dados, mas também a integralidade dos conteúdos programáticos previstos.
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Solicitação, via APACAp, para que a escola divulgue as ementas das disciplinas, de
forma que as famílias possam auxiliar nos estudos em casa;
Para que a meta de reposição do calendário no primeiro semestre possa ser atingida,
os presentes avaliaram as seguintes sugestões:
o Utilização, ainda que parcial ou em turnos alternados dos sábados;
o Utilização de dias úteis inicialmente listados como recessos (por exemplo,
emendas de feriados);
o Transferência de atividades como plenárias pedagógicas e reuniões de pais,
dentre outros, para os sábados.

2- Preocupação com o corte orçamentário do governo. O MEC ainda sem ministro para
defender o orçamento, neste momento.
3- Proposta para que seja feita uma discussão futura sobre os resultados do CAp no ENEM e
também no IDEB.
4- Proposta para que seja feita uma discussão futura sobre a questão dos professores
substitutos e a necessidade de concurso público para provimento das vagas.
5- Ações em prol do CAp, para ajudar na infraestrutura. A APACAp irá avaliar junto à
direção. Conexão destas ações à questão da limpeza.
6- Foi deliberado ainda que a APACAp ajudaria na divulgação da campanha do Grêmio de
recolhimento de donativos (em prol dos trabalhadores terceirizados).
7- Foi arrecadada uma caixinha por iniciativa pessoal de um pai, Geraldo do Carmo, para
ajudar na passagem de alguns empregados que não estão podendo vir trabalhar, por falta de
recebimento de vale transporte. Esse pai tem acompanhado a situação e já está ajudando
alguns, continuará a fazer isso com o apoio deste caixinha. A arrecadação foi de R$247,00
nesse dia. A terceirização desta atividade já está passando por revisão, com providências para
nova licitação em curso e novo contrato a partir do segundo semestre de 2015. Ações
judiciais, medidas administrativas e executivas já foram tomadas por parte da UFRJ e
sindicatos.
8- Solicitação para que seja avaliada a qualidade da merenda escolar atualmente servida, a
qual teria tido uma queda de qualidade em relação ao ano passado.
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