
 

 
                ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DE SANTA      

                MARIA 
CNPJ 00.804.366/0001-13 

(Entidade Civil de Direito Privado - Fundada em 09/06/95) 

 

 

 

RESUMO DE AÇÕES DE APOIO DESENVOLVIDAS PELA APM/CMSM  

GESTÃO 2020/2023 

(Período de Dezembro/2020 a Dezembro/2021) 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO/20 

- Natal Solidário em apoio a família em estado de vulnerabilidade 

social no Bairro Boi Morto. 

- Entrega de cesta de Natal a funcionários da APM. 

- Entrega de panetones ao pessoal de serviço na noite de Natal. 

- Entrega de panetones a todos os funcionários da empresa 

prestadora de serviço do CMSM. 

- Aquisição de bicicleta para rifa a dois alunos com dificuldades 

para pagamento de mensalidades. 

- Conserto forno microondas  do Centro Hípico. 

- Manutenção e organização dos grupos FALE COM A APM. 

 

 

 

JANEIRO/21 

 

- Ampliação da capacidade da internet do Colégio. 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO/21 

- Mudança no sistema de parceria com as editoras para a aquisição 

de livros pela associação. 

- Compra de insumos para lanche e material de higiene. 

- Apoio com camisetas para a Taça Alvorada (6º, 7º e 9º ano). 

- Inscrição Olimpíada Canguru de Matemática. 

- Compra lembrança esposa do Comandante exonerado. 

- Compra lembrança do Comandante exonerado. 

- Compra lembrança DTG para o Comandante exonerado. 

- Aquisição Squeezes para  água para  todos os alunos. 

-  Lavagem uniformes APM. 

 

 

 

 

 

MARÇO/21 

- Aquisição suprimento máquina de café. 

- Despesas com cartórios para regulamentar nova diretoria. 

- Despesas com correios para consolidar o Termo Aditivo  junto ao 

CPEx. 

- Lavagem de uniformes. 

- Aquisição de peças novas de uniformes. 

- Apoio camisetas Taça Alvorada (3º e 8º ano). 

- Manutenção máquina copiadora (franquia). 
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ABRIL/21 

- Apoio a  inscrição de docente em curso da Escola de Treinadores. 

- Apoio  publicação de artigos alunas CMSM. 

- Contratação professora de espanhol. 

 

 

 

MAIO/21 

- Doação livros a biblioteca. 

- Lavagem uniforme. 

- Apoio camisetas Taça Alvorada (1º ano). 

- Regulamentação e atualização auxílio combustível e horas de 

trabalho Assistente Social. 

- Processo de Mudança de Banco devido a problemas no Sigaweb. 

- Aquisição de livros para aluno carente. 

 

 

 

 

JUNHO/21 

- Taxa certificação digital. 

- Aquisição cadeiras APM. 

- Medalhas para a Olimpíada Canguru de matemática. 

- Aquisição de uniformes aos alunos. 

- Apoio camisetas Taça Alvora (2º ano). 

- Inscrição alunos evento de Relações Internacionais na China. 

- Apoio Baile de formatura do 3º ano.  

 

 

 

 

JULHO/21 

- Aquisição de redes de cabelo, grampos e material de costura. 

- Costura de roupas. 

- Conserto micro-ondas Seção de Saúde. 

- Apoio VIII Mundo Vagão. 

- Aquisição de uniformes para os alunos. 

- Aquisição mantimentos APM. 

 

 

 

 

AGOSTO/21 

- Apoio moletom 3º ano. 

- Apoio provas Ensino Medio. 

- Aquisição porta banners. 

- Aquisição de cabides. 

- Costura de uniformes. 

- Vaporizador de passar roupas. 

- Apoio familiares aluna Milbradt pelo CM e mobilização a órgãos 

públicos. 

- Apoio Copa Hípica. 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

- Apoio insumos Centro Hípico. 

- Apoio concurso Hípico 2º R CMec. 

- Contratação professor do Coral “Vozes do Vagão”. 

- Compra de livros e doação para a Biblioteca. 

- Aquisição de faixa para o 3º ano do EM. 

- Apoio I Etapa Copa Garança. 

- Inscrição Olimpíada Brasileira de Física. 

- Apoio confraternização de final de ano do 9º ano. 

- Serviço de lavagem de uniformes. 
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- Insumos e bombons para distribuição aos alunos. 

- Pagamento atrasado auxílio combustível funcionária Jane Torri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO/21 

- Troca e reformulação contrato da copiadora. 

- Contratação de serviço de assessoria jurídica. 

- Recebimento de doação de uniformes do CMB. 

- Aquisição de insumos e mantimentos para a Biblioteca. 

- Conserto de peças de uniforme. 

- Apoio etapa campeonato gaúcho de orientação. 

- Aquisição de 02 (duas) passadeiras a vapor. 

- Aquisição de câmera para observação e orientação dos trabalhos 

de acompanhamento de aluna especial por profissional 

especializado. 

- Aquisição de cabides. 

- Aquisição de adesivos (logo) APM. 

- Aquisição plataforma zoom para transmissão do Mundo do Vagão 

CMSM. 

- Pagamento inscrição participação CRIG em evento do CMPA. 

- Apoio moletons 3º ano. 

- Apoio Copa Garança da ª DE. 

- Demissão de funcionária (Jane Torri). 

- Apoio psico “outubro rosa”. 

- Lanche durante a Avaliação 6 do Ensino Medio e bombom para as 

avaliações finais do 2º Trimestre do Ensino fundamental. 

- “Dia do sorvete” (para marcar o “Dia da Criança). 

- Aquisição de insígnias de graduação e alamares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO/21 

- Apoio premiação Olimpíadas de matemática. 

- Apoio inscrição Olimpíadas de Física. 

- Apoio Copa Garança etapa de Curitiba-PR. 

- Apoio Copa Garança etapa de Porto Alegre. 

- Apoio etapa campeonato gaúcho de orientação. 

- Passagem aérea aluna representando o Colégio em Olimpíada 

Brasileira de matemática no Piauí. 

- Apoio gincana “Dia da Criança” da 3ª DE. 

- Apoio publicação revista científica Schola. 

- Pagamento transporte de material doado pelo CMB. 

- Conserto de peças de uniforme. 

- Apoio passagem aérea aluno em competição de natação no Rio de 

Janeiro. 

- Apoio confraternização do Ensino Medio. 

- Aquisição de troféus e medalhas “Taça Alvorada”. 

- Contratação de confecção de pipocas pós-prova SAEB. 

- Aquisição de porta fichas para a APM. 

- Doação de porta fichas e desumidificador para a Secretaria da 

Ajudância do Corpo de Alunos. 

- Conclusão do Baile de Debutantes/2020 (devolução de valor não 

gasto). 

- Aluguel piscina academia golfinhos para as competições de 

natação. 
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DEZEMBRO/21 

 

- Apoio coreografia do Baile do Terceiro Ano. 

- Aquisição de placa para a “Capsula do tempo” do terceiro ano. 

- Lembrança de reconhecimento ao trabalho dos professores. 

- Lembrança ao trabalho dos monitores. 

- Lembrança ao trabalho dos colaboradores. 

 

 

 

 

 

 
ÁUREO LUIZ DA ROCHA - S Ten Inf 

Presidente da APM/CMSM 

 

 

 

“POR AMOR AOS NOSSOS FILHOS E COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO ”.  

 
 


