ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E AMIGOS DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ - CAp

Blog: https://apacap.org/

APACAp se reúne com mães, pais e responsáveis da Educação Infantil do CAp UFRJ no
Campus Fundão
A reunião com os responsáveis do CAp UFRJ, unidade de Educação Infantil, Campus
Fundão, aconteceu no dia 04/03/2020, às 14:40.
Pauta: Integração com o CAp e apresentação da Associação aos Responsáveis.
Houve a apresentação da associação lembrando aos presentes que todas as mães, pais e
responsáveis de alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ já fazem parte da associação de
pais, não necessitando nenhuma inscrição prévia. A associação informou ainda os canais de
comunicação entre os pais e a associação.
Os pais expressaram uma grande preocupação em como será a relação deles, responsáveis
(Campus Fundão), com a escola (sede Lagoa). Informaram que antes da Integração havia uma
relação direta com a direção da EI mas que agora não sabiam bem a quem deveriam levar suas
demandas. Os pais informaram que tinham direito a voz e voto no Conselho Escolar e que
foram informados pela direção acadêmica da Educação Infantil que as demandas agora
deveriam ser feitas através da APACAp.
A APACAp informou que tem dois assentos com direito a voz e voto no ConDir, que é a
instância deliberativa máxima do CAp e que a associação representa todos as mães, pais e
responsáveis de alunos do CAp, incluindo agora, os responsáveis da Educação Infantil. A
APACAp procura ter em seu quadro representantes de cada segmento escolar e que a partir
das próximas eleições será muito bem-vindo e importante a participação na direção da
associação de responsáveis da unidade EI. Lembrando que a APACAp representa a TODOS
os segmentos e Campus escolas CAP UFRJ mesmo quando não há representante de segmento
na direção da APACAp.
Os responsáveis da Educação Infantil explicaram como funcionava a relação com a direção:
cada segmento tinha dois pais representantes. Desses representantes, um responsável era
selecionado para levar as demandas à direção da escola.
Ficou combinado com a APACAp que os responsáveis farão a eleição de dois representantes
por turma. Logo após, será feito um grupo de whatsapp com os respectivos representantes e
membros da direção da APACAp. Dessa forma as demandas da Unidade Fundão podem ser
levadas a APACAp e consequentemente ao ConDir.
A APACAp esclareceu que demandas coletivas podem, e devem, serem feitas pela associação
e que assuntos individuais devem ir direto com a direção Acadêmica da EI.
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Ficou estabelecido que a APACAp fará uma reunião com a direção adjunta da unidade e,
após, uma reunião com os representantes eleitos.
Algumas demandas apresentadas pelos responsáveis:
- Aprovação do uniforme escolar no ConDir
-Pedido de reunião anual dos responsáveis e DAE/campus Fundão que ainda não aconteceu.
-Preocupação com calendário acadêmico de que a escola não conseguisse cumprir os 200 dias
letivos obrigatórios.
-Reclamação de suspensão de aulas, não previstas no calendário, como ocorreu com a véspera
de carnaval, porque atrapalha muito a vida dos que precisam trabalhar e não tem com quem
deixar os filhos.
-Atualização do site e do calendário do CAp EI UFRJ

Em 18/06/2019 a Escola de Educação Infantil da UFRJ foi integrada ao Colégio de Aplicação
que passou a ter a Educação Básica completa: educação infantil, EF I, EF II e EM.
A APACAp agradece a presença e participação dos responsáveis do CAp URFJ. Agradece
também à Direção de Ensino ((DAE), professora Aline, pela intermediação junto aos pais e
Monique pela recepção.
Juntos somos mais fortes!
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