No dia 30 de outubro de 2018, terça feira, tendo início 19 horas, foi realizada a
segunda Assembleia de 2018 pela Associação de Pais e Mestres do Colégio São Vicente
de Paulo (APM). Teve como objetivo apresentar os projetos realizados em andamento,
ouvir as demandas e realizar um balanço da situação atual. Contou com a presença de
mais de 60 pessoas e durou 2 horas e 15 minutos. Na primeira parte a APM fez uma
apresentação rápida (30 minutos) dos projetos apoiados e desenvolvidos em 2018 e das
próximas eleições de Diretoria para 2019/21. Depois abriu-se a conversa de modo a se
realizar um balanço, ouvir perguntas e sugestões, bem como discutir e encaminhar
temas que foram considerados importantes por todos.
Dentre os principais temas discutidos, destacamos os mesmos agrupados por assunto.
Cenário político pós-eleições:








O tema da ampliação das discussões, iniciativas e ações que tem como objetivo cercear e ameaçar a
liberdade de ensino nas escolas e universidades, envolvendo desde indivíduos nas redes sociais em
que participam alunos e ex-alunos do Colégio São Vicente de Paulo (CSVP), partidários da concepção
ideológica denominada “Escola sem Partido” e ações de juízes eleitorais nas universidades, ocupou
grande parte dos debates. Após longa e densa discussão foi proposto, com total consenso, que a APM
elaborasse uma carta rejeitando veementemente tais iniciativas e ações e defendendo a liberdade de
ensino no CSVP, tendo como bases o seu Projeto Político Pedagógico, a Constituição Federal de 1988
nos seus artigos 205 e 206 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Diante do relato de vários pais quanto aos sentimentos de medo e angústia de seus filhos face ao
processo e aos resultados das eleições, foi consenso a necessidade de ações do CSVP no sentido de
reassegurar aos alunos que se encontram em um ambiente de acolhimento, proteção e segurança.
Foram sugeridas atividades de meditação e escuta, assim como exemplo de experiências como
“Tribo”, praticada na Escola Sá Pereira. A APM assumiu o compromisso de encaminhar essa solicitação
para a direção do CSVP de modo que ações nessa direção sejam realizadas. Esse encaminhamento foi
feito pelo representante da APM no Conselho Pedagógico do dia 31/10.
Diante do momento político atual, ressaltou-se a importância da união da comunidade vicentina (pais,
professores, alunos e funcionários), como também um olhar que ultrapasse os muros da escola,
envolvendo outras associações de pais e mestres de outras escolas.
Foi sugerido também pensar iniciativas e ações no sentido de fortalecer o CSVP como uma escola
pluralista de ideias, promovendo debates com representantes de várias perspectivas políticas e
ideológicas, incluindo os expressos em projetos como “Escola sem partido”, de modo a fomentar o
pensamento crítico diante da realidade política atual, aprendendo-se a ouvir e debater com diferentes
posições.

Extensão do Ensino Médio


Sobre o novo Ensino Médio, apontou-se a necessidade de, para além de uma apresentação por parte
da Direção do CSVP, que seja organizada uma discussão que permita aos pais compreenderem com
mais detalhes as mudanças. Foi proposto solicitar para a direção do CSVP uma reunião ainda em
novembro, com mais tempo para ampliar a discussão e melhor compreender o processo no que se
relaciona à grade escolar e ao impacto financeiro. A APM assumiu o compromisso de encaminhar à
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direção da escola a demanda por uma nova reunião. Esse encaminhamento foi feito pelo
representante da APM no Conselho Pedagógico do dia 31/10.

Financeiro




Demanda de não aumento das mensalidades dada a situação atual e forte preocupação com os valores
para o novo ensino médio. Esse encaminhamento foi feito pelos representantes da APM na reunião
administrativa dedicada a esse assunto do dia 31/10.
Demanda de que o CSVP estabeleça uma política de descontos para as famílias com mais de um filho
na escola. Esse encaminhamento foi feito pelos representantes da APM na reunião administrativa
dedicada a esse assunto do dia 31/10.

Comunicação






Demanda de que a APM pense novos mecanismos para viabilizar uma comunicação mais ágil com os
pais. Uma das sugestões foi a de se criar um grupo de whatsapp com um responsável representante
por turma, que ficaria com a responsabilidade de ser o elo de comunicação mais rápida e direta da
APM com os outros pais da turma. Outra sugestão foi a criar listas de distribuição por whatsapp para
que cheguem as mensagens da APM aos pais rapidamente.
Foi proposto criar a figura do ouvidor no CSVP para receber as demandas dos pais e dar o
encaminhamento para dar respostas mais rápidas. O argumento foi de que muitas vezes os pais não
sabem a quem se dirigir para assuntos diversos. Foi discutido também se esse seria o melhor modelo,
já que se constituiria mais um filtro.
Foi proposto que a lista de presença e as atas das assembleias sejam publicadas na página da APM,
dentro do site do CSVP, de modo a contribuir para melhora e ampliação da comunicação entre
pais/mães e associação.

Além desses quatro grandes assuntos, surgiram outras sugestões e tópicos, os quais são
elencados abaixo:





Fabricar brinquedos com as crianças, tanto para uso pessoal deles na escola, como para doar para
comunidades ou projetos sociais. Sugestão de fazer os brindes da Festa Junina da mesma forma para
ajudar para a sustentabilidade do planeta e para não ter tantos “cacarecos” como prêmios das
brincadeiras.
Demanda de informações atualizadas sobre se há notícias de onde procedia a bala que atingiu a
criança no pátio da escola.
Apoiar mais projetos esportivos, ajudar a desenvolver, incentivar, impulsionar as atividades esportivas
dentro do CSVP.
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