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RESUMO REUNIÃO DIREÇÃO DO CAp 

Data: 06/04/2018                                                                                         Horário: 17h 

Local: Colégio de Aplicação - gabinete 

 

Convocados presentes: 

DIREÇÃO DO CAp      

 Graça Reis 

Obs.: A Diretora Profa. Graça Reis informou que a Diretora Profa. Cristina Miranda precisou comparecer à 
reunião na UFRJ. Ambas preferiram manter a reunião com a APACAp, que já havia sido desmarcada uma vez. 

DIREÇÃO DA APACAp 

 Patricia Simoens 

 Patricia Boueri 

 Simone Bessa 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 COBERTURA DA QUADRA 
 AR CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA 

 MERENDA DO CAP  
 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
 NOVO REGIMENTO DO COLÉGIO 

 CARTEIRA ESCOLAR 

 PODA DE ÁRVORES 

 FURTOS NO COLÉGIO 

 ALUNOS ASSALTADOS 

 COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

 VAGAS DE PROFESSORES PARA O CAp 

 

ANOTAÇÕES DA PAUTA 

COBERTURA DA QUADRA 
O ETU – Escritório Técnico Universitário – agendou para Maio/2018 a entrega do projeto com orçamento 
da cobertura da quadra de esportes do CAp. APACAp pediu para ser informada da entrega do projeto. É 
com base na documentação do ETU que o setor financeiro da UFRJ avalia a viabilidade da obra. O custo 
também norteia a ação de enviar aos parlamentares do Estado do RJ, na Câmara Federal e Senado, pedidos 
de emenda parlamentar para realizar o projeto.  
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AR CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA 
No final das férias houve troca de empresa prestadora do serviço de manutenção dos aparelhos de ar 
condicionado. No começo do ano, nas férias escolares, a empresa antiga fez a manutenção dos 
equipamentos e apontou orçamento caro para alguns consertos e/ou melhoraria do funcionamento de 
alguns aparelhos. A nova empresa já está atuando, sendo bem avaliada pela Direção Geral. Os orçamentos 
foram revistos, baixaram de preços,e  cinco aparelhos quebrados já foram consertados. Os aparelhos do 
CAP foram instalados em 2014 e a diretora prevê a troca de alguns mais à frente. O calor da cidade 
associado ao uso durante todo o dia aceleram o desgaste das máquinas.  
 
MERENDA DO CAP  
Confirmado que o cortador de frios e o espremedor de frutas são itens em falta na Copa que prepara a 
merenda para todos os alunos. A APACAp vai mobilizar a comunidade para ratear a compra desses 
equipamentos e incluir na lista as cortinas para salas de aula. 

 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL  
O CAp não tem política de assistência estudantil e a Direção Geral já envolveu os setores da UFRJ para 
iniciar a discussão e elaboração de uma política que atende os alunos do CAp. O SOE já tabulou a pesquisa 
anual que vai nortear as ações dessa política. 
 
NOVO REGIMENTO DO COLÉGIO 
O Regimento já foi aprovado pelo Conselho do CFCH e está no CONSUNI – Conselho Universitário – para 
revisão de texto e votação final.  

 

CARTEIRA ESCOLA 
É prioridade do colégio em 2018 iniciar a troca de parte das carteiras escolares de plástico. Esse modelo é o 
mais novo, mas também é mais frágil e de difícil conserto (a solda da parte de metal compromete a 
estrutura plástica). No começo do ano muitas carteiras de madeira/fórmica foram recuperadas e outras 
foram descartadas. Esse tema foi abordado com base na demanda de mãe do FI que apontou falta de 
carteira escolar na sala de aula, via email da APACAp.  
 
PODA DE ÁRVORES 
A Prefeitura já providenciou a retirada de galho solto que ameaçava cair (entrada R. J.J.Seabra) e a árvore 
que está forçando o muro dos fundos também já foi vistoriada. Direção Geral tinha pedido para APACAp 
reforçar pedido às autoridades porque não tinha retorno dos dois ofícios enviados aos órgãos competentes.  

 

FURTOS NO COLÉGIO 
APACAp relatou novas ocorrências em 2018: furtos de celulares (9º e 6º anos) e de envelopes de caixinha 
(6º ano). As famílias têm pouca percepção de como a escola trata o problema, no dia a dia da escola. Há 
indignação por parte daqueles que são subtraídos e as crianças mais novas ficam assustadas quando 
percebem que foram furtadas dentro da escola. Foi discutida a sugestão de pais do 6º ano que defendem a 
instalação de câmeras na escola. Essa ação não é considerada pela direção. A Profa. Graça Reis lamentou 
que o debate sobre o tema, promovido pela escola em 2016, tenha tido a participação de poucas mães e 
pais. Direção Geral e APACAp avaliaram que é válido propor novo encontro. Na ocasião apresentamos 
também demanda de mãe do 6º ano, que já tinha sido comunicada à DAE.  

  
ALUNOS ASSALTADOS 
O colégio pediu reforço de policiamento para a área de entorno e está atento às ocorrências na vizinhança 
do colégio. Os dois alunos foram rendidos à mão armada no trecho inicial da R. J.J. Seabra (entre R. J. 
Botânico e Av. Lineu de Paula Machado). O roubo aconteceu bem cedo, na entrada do turno da manhã. Os 
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alunos entregaram os pertencer e não sofreram violência física.  
VAGAS DE PROFESSORES PARA O CAp 
A Direão Geral se reuniu com a Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) e foi esclarecida que a partir de agora 
compartilha com a Escola de Educação Infantil os códigos de vagas distribuídos à Educação Básica. Em 
distribuição recente, de duas vagas, uma veio para o CAp e a outra foi para a Escola de Educação Infantil.   

 

COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 
APACAp relatou encontro com a DAE para tratar da falta de professores do FI e de livros didáticos para 
diferentes anos dos segmentos FI e FII. Repetiu à Direção Geral as sugestões apresentadas aos titulares da 
DAE. É consenso que a comunicação entre escola e famílias melhorou muito, inclusive com a ampliação de 
canais de acesso, mas aspectos da rotina às vezes são mal abordados, sofrem a interferência de boatos e 
contribuem para tensionar as relações. 
 

 

ASSUNTOS FORA DA PAUTA  

SEGURANÇA NO ACESSO AO CAp – Direção Geral pede compreensão das famílias para a exigência de 
cadastramento de todos as mães, pais e responsáveis que precisam entrar no colégio. Mães e Pais têm 
desrespeitado os seguranças patrimoniais que fazem o controle de acesso, apresentando a folha de 
cadastro. O preenchimento do documento é obrigatório para todos, exceto público já identificado, e 
reforça a segurança de toda a comunidade escolar. APACAp vai liberar nota sobre o tema. 

REDE ELÉTRICA DO CAp - Profa. Graça Reis informou que o ETU já foi demandado para fazer a reforma 
elétrica do colégio. O CAp tem quatro endereços de entrada para recebimento de força elétrica e não as 
utiliza. O colégio hoje usa gerador para completar o abastecimento.   

CANTINA DA ESCOLA – Registramos a surpresa de família do 2º ano FI quando souberam que a cantina da 
escola vende aos alunos refrigerantes e demais itens considerados bebidas e comidas pouco saudáveis. 

ESPAÇO DA GENTILEZA – A inauguração foi considerada positiva. Faltam pequenas ações para finalizar a 
instalação. Sugerido que o espaço tenha papel fortalecido também participando de campanhas para apoiar 
projetos comunitários como o CAp Popular, curso pré-vestibular gratuito aberto à comunidade e dirigido ao 
público carente. 

CADASTRO DE PAIS REPRESENTANTES DO FI – Apacap aguarda relação de novo grupo de mães/pais 
representantes para atualizar rede virtual que agiliza comunicação entre famílias (APACAp) e escola (DAE). 
O grupo usa o aplicativo whatsapp e está ativo desde 2017, sendo bem avaliado.  

PRESENÇA NO COPe – A pouco antecedência na comunicação das reuniões à APACAp compromete a 
presença de membro da Associação. Direção Geral informou que a agenda das reuniões é anual e copia a 
APACAP apenas no envio da pauta, que para nós funciona como marcação do compromisso. Será enviada a 
agenda anual para a APACAp.  

ATAS DO COPe – As atas não são públicas porque mencionam nomes  de alunos, professores e servidores 
que são mencionados na abordagem dos temas em pauta. A APACAp apresenta breve resumo das reuniões 
que participa, mas não faz registro dos nomes citados, a pedido da Direção Geral.  
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