
 

 

PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA  DA APM – GESTÃO 2015. 

 

A diretoria executiva da APM eleita em março de 2015, para a gestão durante o 

corrente ano, vem apresentar o plano de trabalho para a comunidade escolar e em 

geral, além de submetê-lo à apreciação e aprovação pelo Conselho de Escola da Etec 

João Maria Stevanatto. 

Baseado no Estatuto da APM a atual gestão se propõe a trabalhar para cumprir o 

artigo 4º de forma integral. 

 

DIRETORIA EXECUTIVA – A atual gestão se compromete com a escola e alunos a 

realizar ações, subscrições, visitas a empresas e realizar eventos para angariar fundos 

para as necessidades da escola e auxiliar o aluno carente. 

Além disso, junto com a direção a ETEC a tomar providências para que sejam 

realizados pequenos reparos na unidade, em especial, a troca das portas dos 

laboratórios de química, por material resistente ao fogo, colocar porta entre as salas 

de apoio e os laboratórios para restringir a circulação de alunos junto aos reagentes e 

vidrarias. 

Querem ainda, confeccionar um Kit para o aluno associado composto de agenda 

semestral, adesivo da escola, post it e estojo, como forma de incentivo à associação.  

Compromete-se em realizar uma campanha de conscientização da importância da 

APM, junto aos alunos e pais, para aumentar a arrecadação das contribuições.  

Buscar maneiras de melhorar o serviço prestado pela APM aos associados. 

 

DIRETORIA FINANCEIRA – A diretoria financeira compromete-se a zelar pelas contas 

da APM, pela transparência na divulgação dos valores arrecadados.  Continuar e 

melhorar a divulgação dos resultados através do site da escola. 



DIRETORIA CULTURAL, ESPORTIVA E SOCIAL – A diretoria pretende realizar os 

seguintes eventos em colaboração com a direção, coordenação e responsável pelas 

relações institucionais da ETEC. 

Festa Junina – ajudar a organizar e realizar o balancete da mesma.  

Preparar junto com o Grêmio Estudantil – Concurso de bandas na ETEC, Festa do 

Halloween. 

Auxiliar na organização e participar da Feira Científico Cultural. 

Preparar o encontro com Representantes dos segmentos econômicos da cidade e 

região junto com a ATA. 

Colaborar com a GINCETEC e outros eventos da escola. 

 

DIRETORIA DE PATRIMONIO – Além de continuar no auxílio da organização, registro e 

tombamento do patrimônio da APM, fará um trabalho de levantamento das 

necessidades da unidade e buscará patrocínios e parcerias para consegui-los.  

A diretoria espera contar com o apoio dos membros do conselho deliberativo para a 

ratificação de suas ações, e coloca-se à disposição da direção da ETEC, Conselho de 

Escola e comunidade em geral para o que for necessário. 

 

 

 

Itapira, 14 de maio de 2014 

 

José Airton Borsatto 


