
A última gestão da APM iniciou em
1º de janeiro de 2019 com duração de 2
anos e com prorrogação por mais 1 ano
em função da Pandemia de COVID-19,
conforme previsto na Lei 14.010/2020.
Neste último ano de gestão, mesmo
com o cenário ainda difícil e incerto, a
Associação de Pais e Mestres seguiu
atuante na comunidade educativa.

Seguem as principais ações da APM
do Santíssima em 2021:

Informativo
2021



Realização de Assembleias Gerais e de 
reuniões, presenciais e por videoconferência, 
da diretoria, do conselho deliberativo e 
do fiscal conforme previsto no estatuto da 
APM. As pautas foram organizadas de acordo 
com as demandas dentre as quais se 
destacaram aprovação do orçamento anual, 
apresentação do plano de ação, aprovação do 
calendário letivo e do reajuste das 
mensalidades, estudo e retomada das 
finalidades da APM, organização da 
participação da APM em atividades do Colégio e 
da FAPM, planejamento de ações e de eventos 
da própria APM e deliberações sobre assuntos 
de interesse da comunidade educativa.
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Promoção do 20º Valorando com o lançamento do 
Podcast com o Tiago Tamborini, psicólogo 
especialista em comportamento de crianças e 
adolescentes, abordando o tema “Desafios das 
relações familiares em tempos de pandemia”.

Realização da 5ª edição do Brechó dos Uniformes do 
STS. Além de estimular a solidariedade e de 
beneficiar as próprias famílias do colégio que 
puderam doar uniformes ou adquiri-los a preços 
simbólicos, o valor arrecadado foi doado 
para a Escola Santo Antônio.

Realização do Drive Thru do Bem (Edição Junina) 
com finalidade festiva e solidária. A APM promoveu 
a tradicional pescaria, distribuindo mimos 
(chaveiros) aos participantes. Os alimentos 
arrecadados foram encaminhados ao Banco de 
Alimentos; as roupas, à Paróquia e os uniformes, 
ao Brechó.

https://cutt.ly/PodCast20Valorando
https://cutt.ly/PodCast20Valorando
https://www.colegiosantissima.com.br/noticias/661/participacao-e-solidariedade-no-2%C2%BA-drive-thru-do-bem
https://www.colegiosantissima.com.br/noticias/661/participacao-e-solidariedade-no-2%C2%BA-drive-thru-do-bem
https://www.facebook.com/1402469953370985/posts/3105497646401532/
https://www.facebook.com/1402469953370985/posts/3105497646401532/
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Participação, por videoconferência, da 51º 
Assembleia da Federação das APMS da Rede 
SCALIFRA-ZN e contribuição para o gesto concreto 
(valor destinado a uma instituição local).

Neste ano, um dos investimentos da APM foi em 
alguns computadores para as salas de aula, que se 
somaram aos adquiridos pelo Colégio.

Colaboração com os mimos para o dia do estudante, 
o drive thru junino, o dia da criança, o dia dos 
professores/profissionais e o dia do diretor.

Readequação e aprovação do seu Estatuto Local.
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