
Chapa Todos pelo CAp – Eleições APACAp 2015-2016 

 

A Chapa “Todos pelo Cap” é composta por: Wilson Pessanha (7ª ano - Presidente), Geraldo Carmo 

(7ª ano – 1º Secretário), Marcia Hott (9º ano – 2ª Secretária), Fernando Zaider (4º ano – 1º 

Tesoureiro), Ricardo Lucio C. Rocha (1º ano do EF – 2º Tesoureiro) e Virginia Louzada (2º ano do EF – 

Diretora Cultural).  

 

Todos queremos um CAP cada vez melhor para atender seus importantes objetivos na educação de 

nossos filhos, formação de professores e produção de conhecimento. E claro, o envolvimento das 

famílias com a escola proporciona múltiplos benefícios para o desenvolvimento e aproveitamento 

escolar das crianças, para os pais, para os professores, para a própria escola e para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática e que valoriza a educação.  

Entendemos que uma associação de pais deve proporcionar tanto o desenvolvimento de um clima 

positivo e acolhedor para todos os pais, como o trabalho em colaboração com a escola no 



cumprimento de suas necessidades. A existência de uma associação de pais atuante fortalece a 

nossa voz. Sendo assim, é preciso que ela seja o espaço democrático de discussão e construção de 

formas de atuação coletiva, que procure respeitar as diferenças e ser capaz de construir através do 

diálogo.  

A APACAp foi formalmente estabelecida em 2004. Entretanto, em 2009 estava desativada. Um grupo 

de mães e pais trabalhou para a sua reativação. E desde então, a APACAp tem se fortalecido cada 

vez mais:  

 Possuímos canais de comunicação e página oficial na internet: APACAp.org e e-mail: 

mailto:APACAp@outlook.com; 

 Após muita negociação, conquistamos o direito de participar do futuro Conselho Diretor do 

CAp (Condir); 

 Atuamos pela melhoria das condições físicas da escola, como por exemplo, para a instalação 

do sistema de ar condicionado; 

 Temos tido voz ativa nas diversas situações em que a APACAp se fez necessária, como por 

exemplo, quando assumimos durante a greve a defesa da excepcionalidade para o CAp nas 

assembleias dos professores;  

 A APACAp hoje é respeitada pela Comunidade Capiana como entidade representativa das 

famílias do CAp.  

A Chapa Todos pelo CAp é composta tanto por pais com trajetória na APACAp quanto por mães e 

pais novos, conciliando continuidade e renovação.  

Propostas para 2016 da Chapa Todos pelo CAp:  

1- Melhorias na comunicação escola-famílias: notadamente a comunicação do CAp com as famílias 

precisa ser melhorada, sendo desejável fortalecimento dos recursos internet da escola (home-page, 

email), bem como telefones. A APACAp pode ajudar a melhorar estas ferramentas.  

2- Discussão de temas relevantes: a promoção de eventos para a discussão de questões relevantes 

relacionadas à educação em conjunto com o colégio é uma forma positiva de integração entre o CAp 

e as famílias, contribuindo para a busca por soluções conjuntas, que comprometam de fato todos os 

segmentos da escola em relação a questões delicadas ou difíceis de serem abordadas, como furtos 

ou condutas inadequadas, o que significam os 200 dias letivos, etc.  

3- - Melhorias na infra-estrutura da escola: uma demanda ainda não atendida é a cobertura da 

quadra de esportes, viabilizando eventos e aulas com chuva ou sol intenso. Além disso, existe a luta 

por uma sede nova para o CAp, fato que não ocorrerá sem uma intensa mobilização. Até que isso 

aconteça, melhorias nas condições de infra-estrutura não podem deixar de ser feitas e pretendemos 

nos mobilizar para buscar soluções para tal.  

4- Fortalecimento no quadro de professores e funcionários: o quadro de professores e funcionários 

permanentes apresentou melhorias, porém ainda existe um déficit. Uma questão muito 

preocupante é a existência de algumas turmas que ficam sem aulas por longos períodos quando da 

saída de professores substitutos.  

http://apacap.org/
mailto:APACAp@outlook.com


5- Greves e interrupção das aulas: Outro ponto digno de nota é a descontinuidade do processo 

pedagógico de nossos filhos em consequência de greves ou outros problemas ocorridos no âmbito 

das universidades federais. Como pais e responsáveis nos manifestamos pela garantia do direito de 

nossos filhos à educação, pela necessidade de reposição plena de dias e conteúdos perdidos e pela 

busca permanente por soluções que possam reduzir danos e respeitar a singularidade das crianças e 

adolescentes do CAp.  

6- Apoio aos alunos socialmente vulneráveis: o quadro de alunos do CAp é composto por alunos de 

todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro. Neste grupo encontram-se alunos com vulnerabilidade 

social e econômica, desta forma abraçamos a ideia de se estender aos alunos da Educação Básica as 

políticas de amparo/auxílio aos estudantes da graduação, tais como bolsas e assistência estudantil.  

7- Fortalecimento da participação das famílias na gestão democrática da escola: consideramos 

fundamental a participação da APACAp, como representante das mães, pais e responsáveis nos 

espaços deliberativos da escola, para tratar de diversos assuntos que abrangem a comunidade 

escolar, primando sempre pelo respeito aos professores, funcionários e alunos do CAp.  

Acesse a nossa fanpage no Facebook =  facebook.com/todospelocap/  

Escreva para nós:  todospelocap@hotmail.com 


