
Informativo do 1° e 2º semestre do ano – APM/2021 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO ANCHIETA 
Avenida Nilo Peçanha, 1521 – Bairro Três Figueiras 

CEP: 91330-000 – PORTO ALEGRE – RS 
Fone (51) 3328.7952 / 9925.48950 e-mail: apm@apmanchieta.com 

 

1º Semestre 

 

Querida equipe da APM, 

Chegamos à metade do ano e, diante disso, entendemos que se faz necessário 

compartilhar com vocês o trabalho que a APM vem realizando de forma híbrida. 

É sabido que a presença cria vínculos e, que é no olhar do outro que nos 

reconhecemos. Viemos ao mundo para formar laços e construir vínculos de 

afeto. Onde está a presença? Na relação.  Diante do momento que estamos 

vivendo, foi preciso ressignificar a presença e as relações. 

Nossos projetos, em sua maioria, são realizados de forma presencial, e alguns 

deles, neste momento, estão suspensos por orientação dos órgãos oficiais de 

saúde e seguindo os protocolos estabelecidos pelo colégio. 

Mesmo assim, a APM está cumprindo com seus objetivos e com sua missão, 

que é criar uma rede de proteção para nossos filhos, organizar e planejar ações 

que promovam a integração das famílias, fortalecendo o ambiente pedagógico-

educacional do Anchieta, oportunizando uma relação construtiva, 

corresponsável e complementar entre os pais e o colégio. 

Diante disso, informamos que seguimos desenvolvendo as atividades do projeto 

Fortalecimento da Rede de Pais e da Ação Social. Os demais projetos 

permanecem temporariamente suspensos. Até o momento nossas ações foram: 

- realização de reuniões, de modo permanente, conforme a necessidade, com a 

orientadora educacional do colégio, a direção e demais setores, na construção 

de soluções viáveis para atender às demandas trazidas pelas famílias; 

- realização de 01 (uma) reunião com as referências de ano/série e 

representantes de turma para informar os objetivos da APM e da Rede de Pais 

e para o alinhamento do seu funcionamento e das atribuições de cada integrante; 

- participação na organização e planejamento do evento MAGIS Anchieta; 

- participação junto ao Ministério Público para o lançamento do filme O tamanho 

dos nossos sonhos, idealizado pela Rede de Pais do colégio com o apoio da 

APM; 

- realização da venda de uniformes usados para as famílias e para os 

colaboradores do colégio, cuja renda foi revertida para instituições atendidas 

pelo Anchieta; 

- doações de alimentos e de roupas para as entidades atendidas pelo colégio e 

para os senhores Antônio e Juarez, profissionais que trabalham vendendo 

pipoca junto ao colégio; 
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- participação no apoio à Campanha do Agasalho do Anchieta; 

- doações de livros didáticos para comunidade anchietana; 

- arrecadação de leite e achocolatado para a Escola Infantil Pé de Pilão; 

- Reuniões da coordenadora do projeto Fortalecimento da Rede de Pais, com 

cada seguimento, para acolhimento, avaliação e levantamento de necessidades.  

- Participação da APM no anuário de formatura dos alunos do Ensino Médio. 

 

Atenciosamente,  

APM, Gestão 2021 
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2º semestre 

 

Querida equipe da APM, 

Chegamos ao final de mais um ano e, diante disso, entendemos que se faz 

necessário compartilhar com vocês o trabalho que a APM vem realizando. 

Nossos projetos, em sua maioria, são realizados de forma presencial, e alguns 

deles, neste momento, estão suspensos por orientação dos órgãos oficiais de 

saúde e seguindo os protocolos estabelecidos pelo colégio. 

Mesmo assim, a APM está cumprindo com seus objetivos e com sua missão, 

que é criar uma rede de proteção para nossos filhos, organizar e planejar ações 

que promovam a integração das famílias, fortalecendo o ambiente pedagógico-

educacional do Anchieta, oportunizando uma relação construtiva, 

corresponsável e complementar entre os pais e o colégio. 

Diante disso, informamos que seguimos desenvolvendo as atividades do projeto 

Fortalecimento da Rede de Pais e da Ação Social. Os demais projetos 

permanecem temporariamente suspensos. Até o momento nossas ações foram: 

- realização de reuniões, para formação de equipe 2022/23. 

- Retomada das Missas do Projeto Espiritualidade da Família Anchietana; 

- participação na arrecadação de cestas básicas no projeto Família Anchietana 

Solidária; 

- Doação de retalhos de uniformes usados, para customização. (Colégio 

Murialdo, Cooperativa 20, Custuraí e Creche Pé de Pilão); 

- Doação para ajuda na pintura externa do AMPARO Santa Cruz; 

- Doação de 12 m² de brita, para o coletivo de mulheres SDV Reciclando. Para 

melhoramento da área externa; 

- Doação de 100 kits de higiene (absorventes e sabonete) para o projeto AHMI 

bebê; 

- Participação e arrecadação de cestas básicas para Lar são José no Fam. 

Anchietana Solidária. 28/08. 

- Ponto de venda das camisetas para a 22º corrida para vencer o diabetes 

- Participação, organização e planejamento do evento MAGIS Anchieta que 

aconteceu no dia 18/10; 

- Ponto de coleta para resíduos recicláveis e tampinhas, para o coletivo de 

mulheres SDV; 

 

mailto:apm@apmanchieta.com


Informativo do 1° e 2º semestre do ano – APM/2021 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO ANCHIETA 
Avenida Nilo Peçanha, 1521 – Bairro Três Figueiras 

CEP: 91330-000 – PORTO ALEGRE – RS 
Fone (51) 3328.7952 / 9925.48950 e-mail: apm@apmanchieta.com 

 

- Doações de livros didáticos para comunidade anchietana; 

- Participação e contribuição de evidencias no Concelho Avaliativo – Flacsi; 

- Participação da APM no anuário de formatura dos alunos do Ensino Médio; 

- Participação da APM e colégio na reunião junto ao Ministério Público; 

- Atendimentos individuais aos Pais da escola; 

- Reunião com a referência de série do 2º ano do ensino fundamental e 

representantes de turma, equipe de série e coordenaddora educacional do 

colégio; 

- Reunião de integração com referências da Educação Infantil A, B e C; 

- Reuniões semanais com a comissão de formatura do 3º ano do E.M 

(organização da festa no Pepsi On Stage e cerimônia na FIERGS; 

- Arrecadação de roupas e uniformes para Brechó Solidário 2022. 

- Conclusão da obra na Creche Planeta Mágico, com o valor arrecadado no 

Brechó 2020.  

- Doação de 320 absorventes para AHMI, compra realizada com valor 

arrecadado durante a semana anchietana. 

- Arrecadação de 610 cestas básicas no Projeto Noite Feliz para todos 2021, 

distribuídas entre as instituições: Creche Pé de Pilão, Creche Planeta Mágico, 

Lar São José, Fundação Fé e Alegria e Abrigo João Paulo II. Também tivemos 

a oportunidade de fazer doação de alimentos para o projeto SDV onde estão 

organizando uma ação de Natal.  

- Sorteio de uma caixa de natal, para funcionários de cada setor do colégio. 

 

 

Atenciosamente,  

APM, Gestão 2021 
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