
Chapa Construir – Eleições APACAp 2016-2017 

 

A Chapa “Construir” é composta por: Marcia Hott (1º ano do EM - Presidente), Mario Alberto 

Cardoso da Silva Neto (8º ano - 1º Secretário), Patrícia Simoens (9º ano, 2ª Secretária), Vagner 

Campos Xavier, (7º ano, 1º Tesoureiro), Daniel Soares Rodrigues (1º ano do EF – 2º Tesoureiro), 

Ricardo Lucio Cordeiro da Rocha (2º ano do EF – Diretor Cultural). 

 

A Chapa “Construir” é formada por mães e pais que já participam ativamente da 

APACAp, e também por pessoas novas, conciliando a renovação com a experiência já adquirida. 

Entre os seus integrantes há membros dos três segmentos do ciclo escolar, de forma a valorizar a 

representatividade dos familiares dos alunos do CAp, desde os mais novos até os mais velhos.  



Entendemos que educar é um processo contínuo e delicado de construção de 

conhecimentos. Assim, nos propomos a valorizar a construção de estratégias para um 

envolvimento positivo e benéfico das famílias junto à escola, em prol do fortalecimento do ensino 

e superação dos desafios existentes.  

Valorizamos o diálogo e consideramos que a comunicação, entre as famílias e destas, com 

a escola, é uma ferramenta essencial para a construção de uma cultura de respeito mútuo e paz na 

comunidade escolar.  

Em tempos de restrições orçamentárias e muitas polarizações na sociedade, apostamos na 

união e na solidariedade como valores fundamentais para a construção de uma comunidade 

escolar capaz de enfrentar, com coesão e inteligência, as adversidades existentes para uma escola 

pública em tempos de crise.   

Principais propostas e desafios: 

1- Melhorias na comunicação escola-famílias: notadamente a comunicação no CAp pode ser 

melhorada, sendo desejável ampliar os recursos e canais disponíveis, inclusive entre a APACAp e 

as famílias;  

2- Estudo e discussão sobre temas relevantes: a realização de debates e estudos sobre assuntos 

de interesse da comunidade capiana é uma forma positiva para promover a busca por soluções 

conjuntas em relação a questões desafiadoras, como furtos, desempenho no ENEM, prevenção ao 

uso de drogas, etc;  

 

3- Melhorias na infra-estrutura da escola: esta é uma pauta permanente da APACAp, já que  a 

mobilização pela melhoria  das condições físicas da escola, com vistas a beneficiar o processo de 

ensino e aprendizagem, se faz sempre necessária;  

 

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

funcionários permanentes apresentou melhorias, porém ainda existe um déficit. Sem concursos 

públicos, este déficit aumentará, impactando na qualidade do ensino.  

 

5- Interrupções das aulas e greves: como pais e responsáveis, nos manifestamos pela busca 

permanente por soluções que possam prevenir interrupções ao ano letivo e reduzir prejuízos ao 

processo de aprendizagem, protegendo as crianças e adolescentes do CAp no seu direito à 

educação.  

 

6- Fortalecimento da participação das famílias na gestão democrática da escola: a APACAp 

buscará participar, como representante das mães, pais e responsáveis nos espaços deliberativos da 

escola, para tratar dos assuntos que abrangem a comunidade escolar, primando sempre pelo 

respeito aos professores, funcionários e alunos do CAp.  


