
Assuntos abordado PTA e direção da Escola fevereiro2018 
  
- Manutenção – infraestrutura – A escola gostaria que as reclamações fossem apontadas 
diretamente  através do envio dos pontos problemas encontrados para as representantes 

para que elas encaminhem para o e mail combinado e a escola, então, possa resolver ou 
responder.A diretora ressaltou que nas férias a escola passou por vários pontos de 

manutenção e paisagismo, como pisos emborrachados, renovação de materiais, compra de 
equipamentos tecnológicos cujas fotos estarão no site. 
  
- Alimentação – o Grupo da Alimentação do PTA irá agendar uma reunião com o Ari para 

estabelecer os pontos a serem trabalhados durante este ano. Como sugestão fazer uma 
cartilha sobre lanche saudável para encaminhar aos pais e retomar a campanha prato 

saudável e a introdução de produtos orgânicos de forma gradual. 
  
- Aumento da mensalidade – A escola verificará a relevância de justificar o 
aumento assim que o boleto com a nova cobrança seja liberado. Conforme já informado o 

aumento está de acordo com o indicado pelo Sindicato das Escolas.  As representantes do 

PTA destacaram que foi positiva a iniciativa da escola de escrever uma carta  para pais do 
2o ano, explicando as bases nas quais foi calculado o aumento da mensalidade e sugeriram 

que esta explicação fosse ampliada para demais pais. Um esclarecimento importante foi que 
o reajuste está de acordo com a projeção enviada pelos especialistas do sindicato entre 7,5% < /spa 

n>e 12,5% e ficamos no limite inferior para proteger a nossa comunidade. 

  
- Arrecadação de fundos PTA –  Determinar eventos próprios do PTA e outros como 
FESTA JUNINA para que um fundo seja criado. A escola comentou a importância de se 

unirem a APAF para se ter força de conjunto no lugar de maior exigência com dobro de 
atividades diferentes no mesmo evento como Festa Junina 
  
- PROJETOS/ PALESTRAS –  As representantes de sala levantarão junto às turmas 

assuntos de interesse coletivo para iniciarmos alguns projetos. Estes assuntos de interesse 

poderão ser objeto do Stance Talks deste ano. Na reunião das representantes estaremos 
compilando e priorizando os mais relevantes. 
  
  

- Aplicativo – A escola está passando por um processo de substituição no meio de 
comunicação com o aplicativo, em breve a comunicação estará mais ajustada. 
  
- POLÍTICA – Levantamos a questão de que diante do ano de eleição, a escola 

estará atenta para neutralizar o assunto e ser apartidária. Trabalhamos com projetos que 
levam a participação e entendimento dos alunos sem trazer para dentro da escola a posição 

pessoal da equipe de profissionais, evitando problemas de posicionamentos partidários. 
  
- DEFINIR DATA DAS REUNIÕES CORE E REPRESENTANTES (CALENDÁRIO); A 

escola estará propondo as novas datas. Sugerimos ter 2 opções de horário e a direção 
solicitou que fizéssemos uma enquete junto às representantes. Combinamos na reunião 

Março/ Abril ser de 3a feira e Maio /Junho ser de 4a feira. Ficou de aguardarmos o PTA 
definir horários 
  
- Acesso aos pais dos novos alunos da Stance – A escola passará uma lista com o 

nome e contato dos alunos novo e em contra partida, o PTA passará uma lista com as 
representantes de cada turma. 

 
- EMAIL – PTASTANCE@GMAIL.COM -  Solicitamos que a escola responda com mais 

http://compose/?to=PTASTANCE@GMAIL.COM


celeridade aos e-mails do PTASTANCE  
  

- O PTA deverá passar o estatuto eletrônico para que seja colocado no site. 
  

- Sugerimos que fosse estudada a possibilidade das Crianças do FUNDAMENTAL II – 

auxiliarem a escola nas reuniões como forma de aumentar a presença dos pais. As crianças 
VOLUNTÁRIAS recebem Carta de Monitoria.  A escola trouxe a reflexão sobre essa 

impossiblidade nas reuniões noturnas, pois os alunos tem aula no dia seguinte e dependem 
de cuidados no horário final das aulas até a espera do incio da reunião noturna. 
 

 


