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RESUMO DA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO CAp 

 

Data: 12/02/2019         

Presentes: Profª Graça Reis (Vice-Diretora do CAp), Prof.ª Elisângela (Coordenadora Setor Multidisciplinar),  

Simone Bessa (1ª Secretária da APACAp). 

 

• Déficit na “caixinha” do EFI 

A professora Graça relatou que nos últimos anos a contribuição voluntária dos pais e responsáveis do EF I para a 
“caixinha”, utilizada para compra e confecção de materiais para uso em sala de aula (apostilas e outros materiais) 
vem rareando progressivamente. Essa contribuição, embora espontânea, auxiliava na aquisição e confecção de 
materiais (apostilas) usadas pelos professores desse segmento, uma vez que o CAp prioriza a elaboração de seus 
próprios conteúdos. Esse fato, de redução das contribuições, acarretou uma dívida inédita junto ao serviço de 
xerox de mais de R$1.000,00, a qual será arcada pelos professores. Frente a tal situação, A APACAp se 
comprometeu em ajudar, por meio de campanha junto aos pais e responsáveis, servindo de ponte entre esses e 
o setor responsável pelo EF I. 

 
• Cobertura da quadra de esportes: 

A direção ressaltou a grande importância da cobertura da quadra. Sobre a demora para o início dessa obra, (que 
já tem projeto) foi esclarecido que há um entrave burocrático para a atualização dos trâmites junto à Prefeitura 
(dona do terreno), pois a universidade não pode construir em local que não seja próprio.  Encaminhamentos 
sugeridos: representante da APACAp entrará em contato com representante do CAp, indicado pela DG, para se 
inteirar da situação com fim de atuação conjunta, tanto em relação a essa exigência legal, quanto nas tratativas 
para futura solicitação de emenda parlamentar destinada ao custeio da construção da quadra.  

 
• Laboratório de química: 

A APACAp mencionou a intenção de realizar campanha para equipar o laboratório de química, a qual foi 
considerada bem-vinda pela direção do CAp.  

 
• Segurança contra incêndio: 

A APACAp perguntou sobre o plano de segurança contra incêndios da escola. Além disso, mencionou informação 
recebida de que janelas de salas do 3º ano do EF estavam trancadas, fato que poderia interferir em possível rota 
de fuga em caso de incêndio. A direção esclareceu que duas janelas desse andar tiveram que ser mantidas fechadas, 
pelo fato de não possuírem rede de proteção ou grades, por razões de segurança. A APACAp recomendou que essa 
questão seja averiguada junto aos órgãos competentes.  A direção informou que o colégio já passou pela vistoria e 
aprovação do CPST - Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador , mas ainda falta o treinamento com 
funcionários e alunos, assim como a marcação de rotas de fuga (já havia sido agendado, mas foi desmarcado pelos 
próprios. Reagendamento em breve). Feito isso, aí é que os Bombeiros darão o laudo definitivo. A APACAp solicitou 
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que esses laudos fiquem em local visível, assim como um relato, atualizado, desses procedimentos para divulgação 
junto os pais e responsáveis.  

 
• Manutenção dos aparelhos de ar condicionado: 

A APACAp informou ter recebido informes de que alguns aparelhos de ar condicionado não estão 
funcionando ou estão com os filtros sujos. A direção do CAp informou que todos os aparelhos passaram 
por manutenção antes das aulas, mas que irá verificar os problemas relatados. Uma boa notícia é que 
agora o CAp conta com um administrador da sua sede efetivo, fato que auxiliará no levantamento e 
resolução desses e outros problemas. Por conta disso, também fomos informados que o problema 
ocorrido na última terça-feira, dia 12/02/19, foi ocasionado por problemas com o gerador nos dois turnos, 
por isso, todos os aparelhos não funcionaram durante este dia. 


