
 

 

ATA DE REUNIÃO PTA – REPRESENTANTES 
 
- NOVOS PAIS E ALUNOS DAS TURMAS – foi orientado às representantes que se atentem se os pais dos novos 
alunos foram integrados no grupo de WhatsApp da turma que elas representam; 
 
- TEMA DO PRÓXIMO WORKSHOP – foi decidido que haverá apenas uma Stance Talks este ano e será no 
segundo semestre. Foi discutido com a escola e as representantes temas que estão em evidência. O tema mais 
votado é o direcionamento da educação das crianças. Como será a educação e profissões no futuro.  Está sendo 
feito um comitê especifico do Stance Talks. Todos da comunidade Stance estão convidados a participar e 
contribuir com este evento.  O Core fará um convite convidando interessados a contribuir com o evento. 
 
- VOLUNTARIADO/ APAF -  Foi decidido que haverá também um grupo especifico Solidariedade/Apaf/ PTA – o 
PTA auxiliara o grupo a divulgar campanhas e trabalharão juntos nos eventos para buscar auxilio à APAF e 
demais instituições que possuam finalidade filantrópica social.  Também será enviado um convite a toda a 
comunidade questionando o interesse em participar direta ou indiretamente deste grupo; 
 
- EVENTO SOCIAL PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA A APAF E PTA -  O PTA, junto com o grupo 
solidariedade/APAF, irá organizar um evento com cunho arrecadatório de verbas para auxiliar o PTA e a Apaf.  
 
- ENSINO FUNDAMENTAL II – foi bastante explorado na reunião junto à escola a necessidade de demonstrar o 
trabalho de excelência que é desenvolvido no Fundamental II da Stance. Muitos pais preocupados com o 
“futuro” de seus filhos e com uma boa recolocação em escolas no ensino médio, tiram seus filhos no sexto ano 
apenas pela insegurança. A escola irá divulgar os resultados de recolocação das crianças do 9 ano no ensino 
médio. Deve-se destacar que as crianças da Stance são sempre um destaque em todas as escolas, tanto pelo 
seu lado criativo, social e educacional.  
 
- APLICATIVO STANCE – a escola está trabalhando para aprimorar a comunicação da Stance com os pais e está 
em um período de transição entre os meios de comunicação. 
 
- SAÚDE – muitos pais estavam questionando sobre a abordagem da escola sobre os alunos doentes. A titulo de 
exemplo muitos alunos estão pegando olho de peixe na aula de natação. A escola informou que orienta os pais 
a informarem sobre qualquer  problema de saúde que os filhos tenham. Já foi encaminhado novamente 
orientações por parte da escola no informe mensal. 
 
- REAJUSTE DE MENSALIDADE -  a escola esclareceu que o reajuste da mensalidade se deu com base na 
orientação do sindicato, que o reajuste da Stance comparado às outras escola está na média baixa. Quanto à 
aplicação dos recursos na Stance, foi informado que a escola direciona a maioria de seus recursos na formação 
dos professores.  
 
- INFRAESTRUTURA/ MANUTENÇÃO – Muitos pais estão questionando a forma de manutenção dos espaços da 
Stance, principalmente nas salas de aula. A Eliana pediu ao PTA que envie um e-mail com todas as reclamações 
pontuais que tomaria providencias imediatas quanto a manutenção.  
 
Festa Junina: O PTA este ano estará mais atuante na organização da festa e parte da arrecadação da festa será 
destinada ao fundo PTA. 
 


