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A nova Diretoria da
APM fala sobre suas
propostas e visões
para o mandato que
se inicia

E

mpossada no início de abril, a nova Diretoria da Associação de Pais
e Mestres (APM) inicia seu mandato prometendo novos rumos e o
estreitamento dos laços para uma participação mais efetiva junto a todos
os Responsáveis. A Chama conversou com Simone Fuss, Carlos Machado, Silvia
Lopez, Renata Guimarães e Helcio Alvim, da nova Diretoria, para investigar
um pouco que rumos são esses. Leia abaixo a entrevista na íntegra.
Qual é, em linhas gerais, a visão que a nova Diretoria da APM está trazendo, e
quais são suas principais propostas?
A nova Diretoria assumirá suas funções num biênio repleto de oportunidades,
tanto internas, quanto externas. Internamente, iniciaremos com a celebração do
jubileu: 400 anos do Carisma Vicentino, e seguiremos com a preparação dos 60
anos do Colégio. Há, ainda, muitas contribuições a apresentar na retomada dos
documentos que complementarão o PPP, como o Projeto Pastoral, o Planejamento
Estratégico (PE) Institucional, o Documento de reorganização dos Currículos da
Escola, o Projeto de Comunicação, dentre outros, sempre preservando o papel que
é próprio da APM, sugerir e apoiar.
		Externamente, com consequências internas claras, encararemos a publicação
oficial definitiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a consequente –
e progressiva – implantação do novo modelo de Ensino Médio. Os apelos que
derivam das novas tecnologias e das demandas sociais não param de bater à porta,
e temas como linguagens de programação, questões de gênero, interculturalidade
e desigualdade social são constantemente trazidos à baila e parecem pedir de nós
que os disponhamos pedagogicamente.
		Enfim, talvez a principal proposta desta Diretoria deva ser a de ouvir aquilo
que surge como apelo do mundo e de nossa Comunidade Educativa e ajudar, no
que nos couber, a trazer esta vida pulsante para dentro dos nossos muros, assim
como contribuir para ultrapassarmos juntos e cada vez mais os nossos e quaisquer
outros muros.
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Que debates a nova Diretoria pretende aprofundar junto aos Pais e à Comunidade no ano que surge? Que profissionais pretende trazer para palestras ao
longo do ano?
O tema das situações de risco deve ser continuado – trata-se de uma preocupação
constante. Mas novos desafios exigem novas respostas. Desejamos a participação
dos Pais e Responsáveis desde a concepção até a execução e avaliação dos eventos
formativos. Queremos contribuir para a criação de espaços de partilha fraterna de
opiniões e de saberes, já que todos temos contribuições a dar quando se trata do
futuro de nossos Filhos e Filhas.

Parte da nova diretoria - De cima para
baixo, da esquerda para direita: Silvia,
Ivone, Vânia e Carolina; na fila do meio:
Caco, Claudia, Neuza e Renata; embaixo,
à esquerda: Simone; e, no meio, na
frente: Helcio.

A nova Diretoria da APM tem uma visão clara sobre como pretende contribuir
para a concretização dos ideais postulados no Projeto Político-Pedagógico do
Colégio?
Ter uma visão clara sobre assunto tão profundo é quase utópico, inclusive porque
muitos de nós estamos chegando à Diretoria pela primeira vez nesta gestão.
Mas um bom começo foi termos abordado os projetos já existentes com o olhar
cuidadoso de encaixá-los nas políticas propostas no PPP, terceira parte, o Agir.
Ou seja, analisarmos o que já tem sido feito sob o ângulo de sua adequação ao
Projeto, e aonde se quer chegar com ele. Outro passo importante certamente será
contribuir para que o PPP saia mais do campo das ideias e se materialize.
Quanto à comunicação com os Pais, existem planos de ação para estreitar
esses laços?
Sim, uma ideia é a colocação de urnas no pátio para contribuições por escrito.
Talvez, porém, o maior esforço de comunicação deva se dar no sentido de nos
fazermos conhecer, porque – a julgar pelas reações nas reuniões em que nos
maio de 2017
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“Talvez a principal
proposta desta
Diretoria deva ser a
de ouvir aquilo que
surge como apelo do
mundo e de nossa
Comunidade Educativa
e ajudar a trazer esta
vida pulsante para
dentro de nossos
muros”
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apresentamos – é surpreendente o número de Pais ou Responsáveis que desconhece o que se faz na APM. Isto, realmente, precisa ser mudado! E não é culpa de
nenhum dos brilhantes e esforçados grupos que nos antecederam, mas do excesso de informação de nossa sociedade, que acaba “pasteurizando” mesmo o que
deveria ser mais relevante. Para concretizar esta proposta, ainda precisaremos
conversar e pensar mais. Uma iniciativa é montar uma comissão de comunicação
dentro da APM para manter um diálogo constante com Responsáveis, Alunos e
Profissionais do Colégio.
Atualmente mudanças estruturantes no Ensino Médio estão sendo preparadas
em todo o país. Como a nova Diretoria da APM encara essas mudanças?
De um modo geral, não apenas educadores isolados, mas as próprias entidades
da categoria manifestaram-se contrários à maioria das mudanças já tornadas lei.
É claro que, considerando-se a pluralidade da Comunidade Educativa do CSVP
e o fato de estarmos entre seres pensantes, haverá muitas opiniões divergentes.
Para nós, é fundamental que tratemos do assunto serena e profundamente,
porque não podemos deixar de contribuir com a Direção, as Coordenações, os
Professores e demais Funcionários na reflexão e adequação criativa ao que nos
está colocado por lei.
Por fim, quais projetos a APM continuará a apoiar, e quais novos projetos/apoios
pretende iniciar?
Pretendemos continuar apoiando os projetos que estejam alinhados com o Projeto Político- Pedagógico do Colégio. O PPP aponta cinco políticas institucionais
orientadoras de todas as ações da escola, sendo estas: 1) fomentar uma Cultura
Institucional de atenção ao outro, à natureza, a si mesmo e ao Transcendente; 2)
valorizar as diferenças e superar as desigualdades e a intolerância; 3) colocar-se
como “comunidade aprendiz”, em que os erros e os acertos tornem-se oportunidades impulsionadoras da aprendizagem; 4) promover ações e atitudes transformadoras da realidade; e 5) avaliar permanentemente as práticas pessoais e
profissionais no Colégio a partir dos valores e princípios do PPP. Estas políticas
continuarão sendo a base do nosso trabalho e de apoio aos projetos, fortalecendo ainda mais a parceria da APM com o CSVP.

