
 

 

BOLETIM DA APP  01/17 

Obras de Revitalização dos Espaços  

O QUE A APP TEM A VER COM ISSO? 

Uma das propostas gestão atual (2016-2018) é revitalizar espaços de convivência e de lazer do CA, com o 

objetivo de tornar os espaços mais acolhedores, seguros e agradáveis, para que possibilitem atividades de 

de convivência e de lazer dentro do colégio, além de evitar situações de risco à saúde (tombos, insetos) e 

de violência entre os alunos. 

O QUE ACONTECEU?? 

Ao final de 2016, os professores de Educação Física foram surpreendidos com a notícia de que o CDS 

passaria por reforma em 2017 não podendo mais ceder espaço para as práticas desta disciplina para alunos 

do CA.  

Diante dessa questão, foram realizadas várias conversas entre direção do CA, APP,  docentes da Disciplina 

de Educação Física, Grêmio Estudantil do CA, e órgãos competentes da UFSC. Diante das dificuldades 

apresentadas pelos setores e da necessidade emergencial de viabilizar as aulas de Educação Física, a APP-

CA decidiu por incluir e priorizar em sua proposta inicial, a criação e revitalização de espaços para a prática 

das aulas de Educação Física no CA. 

POR QUÊ?? 

Entendemos que atender a essa demanda é, sem dúvida, papel da escola e da Universidade,  no entanto, 

na impossibilidade de esperar providências dos setores responsáveis e como representante legal das 

famílias na escola, a APP decidiu garantir o direito dos alunos às aulas e colaborar com o cumprimento do 

currículo escolar.   

Essa atitude não visa a tirar a responsabilidade do papel do Estado e também não significa que  estamos 

atuando como co-gestores da Direção do CA, pois todos os procedimentos têm sido feitos a partir de 

consultas e em acordo com as diversas instâncias que compõem o CA. Entendemos que a escola, como 

instituição de educação pública, onde é DEVER DE TODOS os setores da comunidade escolar, também as 

famílias, atuar em espaços específicos e sempre de forma colaborativa para conquistarmos as melhores 

condições possíveis para os estudantes.  

E ENTÃO, O QUE ESTÁ SENDO FEITO? 

A partir de doações de materiais e mão de obra OU a partir de verba arrecadada por meio  de ações da APP 

(*ver tabela), estão sendo desenvolvidas as seguintes ações: 

 Revitalização dos espaços para as aulas de Educação Física e locais de convivência, dentro do 

conceito de sustentabilidade, com a reutilização de materiais (doações); 



 Pequenos reparos de manutenção como construção de rampas de acesso e recuperação de pisos; 

colocação de tampas nos sanitários, suporte para papel higiênico (materiais e mão de obra 

doados);  

 Recuperação da quadra de areia (drenagem e preenchimento com areia); 

 Construção de 02 campos de grama (um atrás da biblioteca e um ao lado do campo de areia) com 

rampas de acesso; 

 Reforma e ampliação do Playground: brinquedos de pneus; 

 Revitalização da área do Bambuzal (perto da quadra: construção de um deck e mosaicos nas mesas 

e bancos); 

  Estruturação da área da “árvore-balanço” (junto ao portão de entrada: preenchimento com areia e 

cercado de pneus e balanços); 

 Reforma e ampliação da quadra de cimento, incluindo troca da tabela de basquete e cobertura 

(Obs: O projeto está sendo elaborado por um engenheiro ex-aluno do CA, mas para este projeto 

ainda não existe verba disponível). 

 

DEMONSTRATIVO  

Valor arrecadado: 1ª Rifa / Almoço 01/04 / Doações R$ 11.496,00 

Despesas: cimento, ferragens, madeiras, grama, pregos, 

terra, areia, mão de obra entre outros 
R$ 20.035,00 

*OBS: o detalhamento das despesas será apresentado na prestação de contas logo após a festa das 

Culturas e das Famílias, na reunião ordinária da APP, no dia 26 de junho às 18hs, na sala de reuniões do 

CA. 

O QUE JÁ FOI FEITO ?? 

 Ação entre Amigos ( Rifas ) Uma delas, correu no almoço, em 01/04; a segunda vai correr dia 07/06; 

Prêmios: Smartphone Samsung J5  e Smartphone Moto G5 

 Almoço Coletivo - 1º  Carreteiro do CA (parte doação)  

 Arrecadação da Festa das Culturas e das Famílias 

 Almoço na Festa das Culturas e das Famílias (Macarrão da APP)  

*Descontos nos materiais (por indicação de famílias), doação em espécie (valor  

doado por uma professora). 

 

COMO PODEMOS COLABORAR? 

 Contribuição espontânea anual (APP-CA); 

 Doações espontâneas; 

 Ajudando a venda de rifas; 

 Participando dos momentos de almoços e confraternizações; 

 Doando materiais de construção necessários para as obras; 

 Trabalhando como voluntário nas ações (como mutirão de pintura de pneus); 

 Participando das reuniões (opiniões, ideias, sugestões). 

 

Gestão APP-CA-UFSC 2016/2018 

O que podemos 

fazer pela escola 

que queremos? 


