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Como surgiu a chapa NOVA ERA ?  Durante o período de paralisação em 2015, alguns

pais, preocupados com uma greve que já perdurava por dois meses, saíram de suas casas e foram até a

escola,  tentando entender os motivos dessa longa interrupção das aulas .

Chegando à escola, descobriram outros pais que também haviam saído de suas casas com o

mesmo propósito. Dessa afinidade de pensamento e atitudes, surgiu um grupo de pais que se associaram

e desde então, continuam juntos até hoje, elaborando alternativas em busca de um equilíbrio entre as

demandas dos profissionais de educação e o desejo das famílias terem seus filhos estudando

regularmente.

Nossas propostas:

1 –  Ampliar o debate entre os pais, os responsáveis e a APACAP: Promover uma ampla pesquisa com os

pais e responsáveis dos alunos do CAp, com o propósito de conhecer as necessidades individuais e os

desejos que esse grupo tem sobre a maneira como a APACAP deve atuar.

2 –  Tornar a  APACAP um elemento de caráter EXECUTIVO :  Construir um ambiente favorável  para que

a APACAP tenha como missão a execução do que for decidido em suas assembléias.

3 –  Tornar as ASSEMBLÉIAS um elemento de debate COLETIVO frequente:  Construir um ambiente

favorável  para que essas ASSEMBLÉIAS tenham como objetivo, decidir as opções e a forma com a qual

a APACAP deverá agir a curto, médio e longo prazo, estabelecendo as diretrizes que os pais e

responsáveis considerarem  importantes para a comunidade capiana.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA  NOVA ERA

PRESIDENTE: MARCELO DE MATTOS DE SANT’ANNA, 14B

1ºSECRETÁRIO: PATRICIA FALBO CHAVES GONTIJO ALVES, 12B

2º SECRETÁRIO:  FABIANA  DA  SILVA  CARVALHO,  12A

1º TESOUREIRO: RONELI TRINDADE MATERA,  14B

2º TESOUREIRO:  ELEUTERIO  GUSTAVO  CORREIA  ALECRIM, 14B

DIRETOR  CULTURAL:  ANTONIO  CARLOS  BENÍCIO, 17B

Fale com o Candidato:
thatisway@gmail.com

• (21) 9-9175-1325   vivo

•   https://www.facebook.com/groups/apacap.nova.era/


