
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA DIRETORIA DA  

ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA MICAEL – APM 2014 
 

Estão descritos a seguir os tópicos originários da Associação 

Pedagógica Micael – APMICAEL, referente a projetos, realizações, 

resultados e prestação de contas da Diretoria desta durante o ano de 

2014. 

 

1º Utilização da sede da APMICAEL. 
 

A sede da Associação Pedagógica Micael já está sendo utilizada 

pela Diretoria regularmente desde o primeiro semestre de 2014 no 

terreno da escola nova. Foi executado o mutirão de pintura externa 

este ano, na época de carnaval. 

 

2º Construção do acesso (rua interna) no terreno da escola. 
 
Em 2014, foi finalizado o calçamento da rua interna de acesso, 

com um total de 260 metros de comprimento. Essa rua será o acesso 

definitivo para o Jardim de Infância e Maternal da escola e vem 

atender as exigências da Secretaria Municipal de Educação que, a 

partir da constatação de que a rua estava sendo concluída, concedeu a 

Escola Waldorf Anabá, a autorização definitiva de funcionamento para 

o Ensino Infantil. O total do custo da obra de calçamento da rua foi de 

R$ 149.880,00. 

 

3º Passagem estrada interna para o espaço do Jardim e 
Maternal Anabá. 

 
Aguarda-se o processo iniciado, junto à FATMA, para a 

autorização de passagem pelo “riozinho”, a partir da estrada interna 

do terreno novo, o que deverá demandar a construção de um acesso 

que chegue até o Jardim e Maternal Anabá, pela rua interna. Porém, 

ainda não se pode definir como será esse acesso, uma vez ele depende 

da autorização pendente, a qual influenciará o projeto desta 

construção. 

 

 



4º Contratação do Escritório de Arquitetura. 
 
No 2º semestre de 2014 foi efetuada a contratação do 

escritório de Arquitetura Mantovani e Rita Arquitetura, para a 

elaboração do pré-projeto de locação dos módulos necessários a 

construção da escola nova no terreno. 

Esse Projeto Preliminar propõe o estudo dos espaços e seus 

condicionantes para determinação da viabilidade da implantação do 

programa de necessidades, que se compõe da Administração, Salas de 

Aulas, Auditório, Ginásio de Esportes, Teatro, Oficinas, etc. 

O Anteprojeto em execução se propõe a ser solução geral do 

problema com a definição do conjunto a ser adotado, da concepção 

estrutural e das instalações em geral, possibilitando clara 

compreensão da obra a ser executada. 

Essa etapa do projeto deverá estar terminada até o final do 

mês de outubro de 2014, viabilizando o estudo de custo total da obra, 

assim como as prioridades que serão estabelecidas para os próximos 

anos, entre elas a implantação do Ensino Médio, reivindicação 

contumaz e desejosa da comunidade escolar. 

 

5º Estacionamento, grade e portão. 
 
Em uma segunda fase no trabalho de continuidade do 

processo de adequação da escola para a construção das novas etapas, 

foi executada a obra do estacionamento para a comunidade escolar, 

com 40 vagas, projeto que, a pedido da Diretoria, o pai Arquiteto 

Francisco, elaborou e ofereceu os seus serviços como doação. Desta 

forma, a Associação contratou a Empreiteira Pavicon Ltda., para esses 

serviços, incluindo algumas obras de drenagem no terreno que se 

faziam necessárias. O custo total desta 2ª etapa foi de R$ 45.326,00. 

 



 
 



 


