
reunião pta – core e escola  
(10 DE ABRIL 2018) 

 
Presentes:  Diretora Pedagógica Eliana R., Coordenadora pedagógica Stella, 
Orientadora educacional Cristina.     CORE PTA: Fernanda, Fabiana e Simone 
 

1. Piolho – enviar circular/colocar no app, chamando a atenção dos pais para 
observar os cabelos das crianças e não enviar os filhos para a escola até o final 
do tratamento.  

Sugestão para ser avaliada pelo CORE e encaminhdo para as representadas 
oferecerem as mães preocupadas. A escola recebeu sugestão de uma empresa 
PIOLHOLESS pode ser contratada pela família para uma primeira avaliação sem custo. 
Fones: 38421862 e/ou  963 360 691 

2. Dia da Família: a proposta de venda das camisetas foi muito em cima da hora. 
CORE sugere que os eventos sejam compartilhados com mais antecedência 
para que CORE e representantes possam participar mais efetivamente da 
organização. (Porém, assim mesmo foi um sucesso com o total de venda de 340 
camisetas) 

               Challenge Instagram - Desafio Digital – divulgar no whats app.  (Aconteceu      
junto com o Dia da Familia) 

3. Palestra - Eliana retomou a ideia de uma palestra para pais para arrecadar 
verba para o PTA no mês das mães –  Compartilhou o contato da palestrante, 
que é mãe da escola - Gisella Campiglia 99931-2342 (mãe da Luana). A sugestão 
é que a palestra ocorra em maio, já que é o mês das mães. 

4. Ficha do Aluno – Sugestão de colocar na Ficha do Aluno, para os pais assinarem 
no início do ano, uma autorização para divulgar email e celular das famílias 
para o PTA.   
Ficou acertado que os contatos autorizados serão enviados para as 
representantes de sala no início do ano 

5. Definir o tema do Stance Talks – Algo relacionado ao Desenvolvimento dos 
Alunos /Perfil desta nova geração 

6. Aplicativo - Fazer uma nova chamada explicativa de como instalar o aplicativo e 
já foi incluído no destaque do site para que pais que ainda não baixaram 
possam fazê-lo.   

                                 - Vincular as atividades avaliativas e outros afazeres no campo e já     
            está considerada a sugestão. 
                                 - Incluir no aplicativo um campo PENDÊNCIAS, para cobrar itens que      
             ainda não tenham sido enviados para a escola, tais como Ficha do Aluno, etc.     
             (Está em estudo a inclusão de eventos e outros pontos no calendário.) 
                                  - No site também ajustar o conteúdo ao campo em questão.  

7. SITE - Reorganização dos conteúdos e estrutura dos menus do site (informação 
dos projetos sociais está  dentro do menu (de Comunidade Stance). 
        - Foi também discutida a importância de divulgar no site, o que acontece 
na Stance Dual: Resultados/Ranking dos exames do Cambridge (inglês), entrada 
dos alunos em outras escolas (Ensino Médio) e o desempenho deles na vida 
pessoal e profissional.   
(Será feita essa divulgação na parte do destaque do site). 



8. Colocar no site como é a passagem da Stance Dual para  
-Escolas Nacionais 
-Escolas Internacionais  (funcionamento do ano letivo) 
-Parcerias 
Também deram a sugestão de no dia do Open Day deixar uma mesinha com 
um responsável da escola para esclarecimento de dúvidas a este respeito. 

9. Feira de uniformes e livros usados - Fazer no final de dezembro (assim que 
acabarem as aulas ou na semana de recuperação) e não em janeiro para que as 
famílias tenham mais tempo para se organizar com os materiais não 
encontrados na feira. 
(Será analisado com a equipe e divulgado mais próximo do final do ano) 

10. Festa Junina – algumas mudanças foram propostas pelo CORE, que formou uma 
comissão: 
-Alunos ganham o convite.  
-Pais e convidados passam a pagar pelo convite (R$25,00), mas não colaboram 
com comidas e bebidas. Com a verba arrecadada pelos convites vendidos, a 
comissão se responsabiliza pela alimentação, revendo a quantidade e 
priorizando a qualidade. 

11. Presentes para os professores na Páscoa, Dia dos Professores e Natal  X Doação 
no inicio do ano para Apaf e PTA.  
(Este ponto ainda será amadurecido pela equipe do PTA em como organizar 
esta ideia) 

12. Infraestrutura da escola – A Eliana justificou para o CORE os itens levantados 
pelas turmas e as representantes vão  divulgar para as classes. 

13. Comitês formados até então: 
- APAF 
- FESTA JUNINA 
-STANCE TALKS 
-NUTRIÇÃO 
-EVENTOS BENEFICENTES/ARRECADAÇÃO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


