ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA
APLICADOS À EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
APM.CEPAE/UFG
Goiânia, Março de 2018
De: Diretoria da APM
Para: Familiares, alunos, alunas, professoras e professores do CEPAE.
Nós que integramos a diretoria da APM na gestão de 2018 a 2019, nos dirigimos a
vocês, integrantes da comunidade escolar, respeitosamente para expressar nossos princípios
de atuação e nosso projeto político institucional.
Em primeiro lugar, expressamos nossa gratidão e nosso reconhecimento pelo trabalho
de todos e todas que ocuparam esta posição antes de nós, ou que ainda a ocupam junto
conosco. Sabemos que diversas realizações protagonizadas pela APM em benefício do CEPAE
não teriam tido sucesso sem a dedicação e o empenho de cada uma dessas pessoas, na
medida de suas possibilidades.
Este reconhecimento não significa que seguiremos meramente o rumo da
continuidade, repetindo de modo mecânico o que já vinha sendo feito. Pois, certamente,
iremos imprimir o nosso próprio estilo à vida da Associação.
Afirmamos que a partir das realizações da gestão anterior, iremos incrementar uma
postura zelosa para com os princípios pedagógicos do CEPAE, consolidando sua importância
segundo uma perspectiva da educação como bem público, e direito de crianças e jovens, sem
prejuízo dos direitos trabalhistas, os quais são pertinentes também aos professores e
professoras.
Ainda falando em termos de bem público, daremos visibilidade e transparência a todos
os processos decisórios em que tomaremos parte; estaremos disponíveis para estabelecer um
papel de mediadores no sentido da convergência dos interesses entre os professores e os
familiares, tendo como prioritário o bem estar e o direito das nossas crianças e jovens.
Neste sentido, nossos recursos estarão sempre a serviço do fortalecimento do CEPAE,
no apoio às mais variadas realizações escolares, atividades pedagógicas e lúdicas.
Temos plena consciência de que a APM, não é nossa propriedade, nem se confunde
com nenhum de nós. Contudo, não seremos desatentos à necessidade de rigor, de ordem e de
sistematização na gestão do bem público; manteremos uma postura criteriosa e objetiva no
uso dos recursos, de modo a manter nossos doadores, que são vocês mesmos, cientes da
destinação de suas contribuições.
Por fim, convidamos toda a comunidade escolar para contribuir cada vez mais com a
APM, da maneira que for possível. Por meio de doações financeiras, como já vem sendo feito
no período da matricula; por meio de trabalho voluntário; pela livre opinião e principalmente
pela presença nas reuniões programadas.
Toda colaboração será bem vinda. Acessem a página no site do CEPAE/UFG,
inscrevam-se no grupo do Whatsapp, participem das reuniões.
Agradecemos.
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