Caros pais, mães e responsáveis,
Gostaríamos de agradecer a todos que puderam participar da nossa primeira
assembleia, realizada no último dia 3 de maio, data de aniversário da APM. Foi muito
produtiva, com ótimas ideias e debates. Esperamos promover outras assembleias
como essa ao longo da nossa gestão à frente da Associação de Pais e Mestres.
Para os que não puderam comparecer, aproveitamos essa carta para contar
um pouco do que aconteceu. Fizemos uma breve apresentação sobre o que é a APM,
quais são os projetos apoiados e nosso foco em 2018. Entre eles, grupos de trabalho
voltados para temas como Inclusão e Alimentação Saudável. A apresentação você
encontra AQUI.
Além disso, um dos assuntos que gerou mais debate foi a discussão sobre a
decisão da escola em contratar serviços terceirizados para as saídas pedagógicas. A
diretoria da APM relatou o encontro que teve com a Coordenação Comunitária e a
Coordenação Acadêmica, na busca por esclarecimentos a respeito da contratação e a
informação obtida foi que, devido a mudanças nas leis que regulam esse tipo de
atividade, essa medida se tornou necessária. Foi feita uma licitação e as duas
empresas que estão atuando no Colégio foram aquelas que ofereceram as melhores
propostas. Como encaminhamento, a APM irá voltar ao assunto com a direção da
escola buscando uma mudança para o próximo ano, com o objetivo de tornar as
saídas pedagógicas acessíveis a todas as famílias.
Nossa intenção é trazer relatos das nossas atividades, em comunicações
breves como essa, periodicamente. E estamos sempre abertos à participação de
todos. Tragam ideias, sugestões e projetos. Nosso e-mail é apm@csvp.g12.br.
Será um prazer ouvir vocês e buscarmos juntos a construção de uma escola
cada vez melhor.
Mais informações sobre as atividades da APM podem também ser encontradas
no Site da Escola: CSVP - Colégio São Vicente de Paulo

Até a próxima!
Diretoria da APM

