Relato sobre o COP 25/04/171
CONHECENDO A UFRJ
De 23 a 25 de maio a UFRJ estará realizando, no Campus do Fundão, o evento “Conhecendo a UFRJ” que
receberá a visita de alunos do 3º EM de diversas escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro. O evento será
marcado por palestras de professores da universidade que abordarão as carreiras vinculadas aos cursos ministrados
na UFRJ. O evento visa auxiliar os alunos de 3º EM a escolher a carreira que deverão seguir, tendo em vista o
concurso do ENEM . O CAp participará com um estande para divulgar o trabalho realizado no colégio e levará seus
alunos do 3º EM para assistir às palestras no dia 25/05. http://conhecendo.pr5.ufrj.br/index.php/programacao
FÓRUM UFRJ ACESSÍVEL E INCLUSIVA
Foi criado um fórum, integrado por professores da UFRJ, com a finalidade de propor políticas institucionais
voltadas para a promoção da acessibilidade e inclusão, no âmbito da universidade, de alunos, professores e
funcionários com deficiência. O fórum conta com a participação de professores do CAp e planeja realizar algumas
atividades na escola, tais como oficinas e dinâmicas de sensibilização em relação ao tema.
70 ANOS do CAP
Está sendo organizada a programação de comemoração dos 70 anos do colégio. A APACAp foi convidada a
integrar a comissão organizadora desse evento.
PRÓXIMOS EVENTOS NA ESCOLA
FESTIVAL DE MATEMÁTICA NO CAP
Será realizado no colégio um festival de matemática no dia 06/05, sábado, para os alunos e
pais de alunos do 5º ao 9º EF, com atividades diversas relacionadas à matéria. Na semana anterior
ao evento será distribuída uma circular entre os alunos informando sobre a programação.
INAUGURAÇÃO DA HORTA E POMAR do CAp (jardim vertical)
A horta e pomar do CAp, projeto de cultivo de mudas voltado para os alunos do Ensino
Fundamental I, será oficialmente inaugurada no dia 11/05/17. As professoras responsáveis estão
solicitando a doação de materiais para o projeto, tais como sementes, mudas, terra, adubo, vasos,
ferramentas e outros. As doações podem ser entregues no CAp.
Obs: as famílias que comparecerem à reunião da APACAp do dia 06/05 poderão levar a sua doação
nesse dia. Releia a matéria do blog da APACAp sobre a Horta e Pomar do CAp e conheça mais sobre
esse novo projeto <https://apacap.org/2016/11/16/cap-tera-projeto-de-horta-e-pomar-emvasos/>.
DEBATE SOBRE A QUESTÃO NEGRA NO BRASIL
No próximo dia 13/05, sábado, das 09:00 às 12:00h, será realizada a mesa redonda : “A questão
negra no Brasil: permanências, rupturas e perspectivas”. O evento integra o projeto “Territórios
Capianos”, coordenado pelo Setor de Geografia da escola. A programação completa do evento está
disponível no site do CAp.
ORQUESTRA SINFÔNICA CESGRANRIO
O prof de música, Mário Ferraro, convida os pais e alunos do CAp para o concerto da Orquestra
Sinfônica Cesgranrio no dia 14/05, às 11h, na Sala Cecília Meireles. O concerto apresentará peças de
Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius e do próprio professor, que é compositor de música clássica. O
ingresso custa R$ 20.
- Informações sobre o concerto: http://salaceciliameireles.rj.gov.br/?portfolio=orquestra-sinfonicacesgranrio
- Informações sobre a carreira de compositor do professor:
http://musicabrasilis.org.br/compositores/mario-ferraro
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Este relato não possui valor de ata e está sujeito a imprecisões e incorreções. Sua finalidade é meramente informativa.

