MINUTES
Potter Road Elementary School PTO
Date | time 9/13/2017 7:00 PM | Reuniao marcado por Lisa Gold & SaRah BoweRs

Movimento para a aprovação do Minutes – Lisa Gold
O May Minutes da ultima reunião do PTO referente ao ano escolar anterior foi revisto e aprovado pelo conselho.

Relatório da Administração – Paula Del Prete & Vice Diretor Larry Wolpe



Larry e Paula deram as boas vindas de volta às aulas para os pais e os informou que a Potter Road está rumo
a um bom começo.
Este ano temos 520 estudantes e dois novos professores.
o Sage – Lee Moore
o Band - Katie Walden

Relatório da enfermeira Archambault



A enfermeira Archambault agradece ao PTO por todo o suporte recebido. Através do PTO, ela foi capaz de
comprar uma mala portátil e móvel com kits de primeiros socorros.
Os testes de visão e audição serão efetuados durante a semana do dia 10 de outubro e a enfermeira A. está a
procura de voluntários para dar lhe assistência.

Relatório da presidente – Lisa Gold and SaRah BoweRs






A sigla PTO significa Pais (Parents) e Professores (Teachers) trabalhando juntos em beneficio dos alunos.
Um dos principais objetivos e’ angariar fundos para ajuda e suporte da escola Potter Road em várias
maneiras.
Alguns exemplos de como os fundos do PTO tem sido usado são...
o Reuniões para angariar fundos, programas com palestras e artes criativas.
o Assistência aos professores na compra de livros necessários ou compra de materiais que são mais
caros.
Existem várias maneiras de se envolver e ajudar sua escola. Muitas das quais são fáceis, com pequenos
compromissos que podem ser feitos de casa mesmo. Entre em contato com algum membro do conselho se
você estiver interessado e tenha liberdade de compartilhar com suas ideias.

Relatorio do comite
Feira do Livro – Suzanne Burke
As feiras do livro acontecerão em dezembro e na primavera, cada uma com duração de uma semana. Estas
duas semanas oferecerão a oportunidade para suas compras de feriados e preparação para as leituras de verão.
Necessitaremos voluntários para cada dia na realização da feira. Suzanne enviará um *`signup genius´ antes de cada
feira.
*[uma pagina onde você acessa para se cadastrar como voluntária]

Embrulhos da Charleston – Jodi Rubin
Produtos vendidos em catálogos para como rolos de papel para embalagem de presentes e utensílios de
cozinha, esse catálogo já foi enviado para casa com os alunos.

Box Tops* (topos de caixas) – Jasmine Laffin
O PTO agradece caso os pais possam cortar e enviar esses Box Tops para a escola. Os Box Tops podem ser
encontrados em muitos produtos alimentícios, e também produtos para casa. Cada Box Top coletado vale 10
centavos. Existem também um concurso pra toda a escola que acontece duas vezes por ano, mas esses Box Tops
podem ser enviados a qualquer momento para a escola.
*geralmente encontrados na parte superior de produtos alimentícios como cereal, biscoitos e vários tipos de
lanches.

Artes criativas – Elizabeth Meyer & Shawndra Martinez
Creative arts are supplementary enrichment programs that are brought to the school and supported by the
PTO. There is a different program for each grade. For example, Kindergarten had a touch tank brought in, 3rd
graders experienced an in-house planetarium, etc.
(Artes criativas são programas suplementares e enriquecedores trazidos para a escola e patrocinados pelo PTO.
Existe um programa diferente para cada série. Por exemplo, o pré-escola teve um aquário na sala onde as crianças
tiveram a oportunidade de tocar os animais, os alunos da 3ª. série tiveram a experiência de estar em um planetário
montado no ginásio da escola, etc.

Show de Belas Artes – Tara Kilgallen & Mary Cahill Farella
Toda primavera a escola Potter Road promove uma Noite de Belas Artes onde temos as apresentações do
coral e da banda de música como parte do show de artes. Cada estudante apresenta sua obra de arte na exibição.
Necessitamos de voluntários para ajudar na organização, exposição e remoção das obras de arte.

Coordenação de Levantamento de Fundos – OPEN
Amazon – When fizerem compras no Amazon, por favor use o link do website Potter Road invés do website
padrão `Smile´. Fazendo isto, a Potter Road receberá de doação uma grande porcentagem da sua compra. Este e’ o
Link...
https://www.amazon.com/?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&linkCode=ur2&tag=pottroadelem-20

Stop & Shop – Contribuirá com uma porcentagem das suas compras ao Potter Road. Por favor faça o
cadastro do programa A+ Rewards no website do Stop & Shop.

Hospitality – SaRah BoweRs on behalf of Lisa Slavin (Hospitalidade – Sarah Bowers em beneficio a’ Lisa Slavin)
The PTO hosts several breakfasts and lunches for the teachers, staff and bus drivers over the year to show
our appreciation for all that they do. This is an easy way to volunteer by donating food or your time to help set up
and serve. Signup Genius will be used to coordinate each event.
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O PTO promove vários cafés da manha e almoços para os professores, funcionários e motoristas de ônibus
como forma de apreciação por tudo que eles tem feito. Esta e’ uma maneira fácil para você participar como
voluntário por meio de doações de comida ou até mesmo doando seu tempo para ajudar a servir los. Usaremos o
`Signup Genius´ para a coordenação do evento.

KidStuff (Coisas de Criança) – Aimee Stanley
O KidStuff e’ um livro cheio de cupons que são vendidos para angariar fundos. Este livro cheio de cupons
podem ser usados em restaurantes locais, lojas e locais de entretenimento para a família. Cada livro custa $25 e a
Potter Road ganha 50% das vendas de cada livro vendido. Este livro começará a ser vendido no dia 13 de outubro.
Os livros deste ano não serão enviados para casa automaticamente com as famílias. Se você gostaria de fazer o seu
pedido basta completar o formulário de ordens no website SpiritStore, ou pegar um na Feira da Abobora.

Orientação do pré-escola – Betsy Fishman
O PTO esta procurando por voluntários para ajudar com a orientação do pré-escola na primavera para
ajudar a guiar pais e alunos aos seus novos professores, respondendo perguntas, e providenciando umas boas
vindas calorosas. Este comitê também ajuda a organizar os encontros no parquinho de diversão durante o verão
para as famílias que estão chegando.

Kids With a Cause (KWAC) (Criancas com uma causa) – SaRah BoweRs for Jill Krejdovsky
O programa `Kids With a Cause´ se encontra uma vez por mês nas quartas-feiras depois da escola com
oportunidades envolvendo temas da comunidade que incluem doações de casaco, doações de comida, e preparação
das canções de natal. As inscrições para o KWAC são limitadas pelo número de voluntários disponíveis. Aberto à
todas as séries.

Jardinagem (landscaping) – OPEN
O PTO está procurando por voluntários na assistência com a jardinagem da escola. Existe um orçamento
limitado para a jardinagem da escola, portanto precisamos de assistência com a plantação e manutenção do jardim
da escola.

Robóticos e Clube do Lego – Kevin Harris & Kevin Mullen
A Liga do Lego esta aberta para as séries de 1a. a 3ª e é um programa oferecido após o horário de aula, com
duração de 10 semanas durante o inverno e primavera. O Robóticos está aberto para 4ª. e 5ª. série e começará na
primavera. Necessitamos de voluntários para dar assistência em ambos os programas.

The Loop (ou Laço) – Jennifer Harris
O Loop (ou laço) e’ um sistema de emails que a escola usa para distribuir informações eletronicamente para
as famílias e é uma das mais importantes maneiras de se manter informado. Cadastre-se mandando seu email para
PotterRdLoop@gmail.com. Uma vez que seu email é recebido você receberá um convite para se juntar ao Loop.

Mini Grant Program (ou Programa de Pequena Doação)– Jasmine Laffin
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Professores podem enviar sua proposta para aplicação do `Mini Grant´ do PTO para até $200. Um comitê se
encontra para rever e aprovar as propostas. Exemplos de doações passadas e concedidas incluem livros para a sala
de aula, brinquedos educativos e fones de ouvido.

Monster Money Challenge – Adina Kurzman and Kristi Johnson
É um desafio divertido com duas semanas de duração onde cada classe tem uma jarra para depositar
dinheiro trocado. Os alunos adicionam trocados (ou moedas) na jarra da sua sala para ganhar pontos ou sabotam
outras classes, quando escolhem depositar notas na jarra de outras classes, o que diminui os pontos para esta classe.
A sala vencedora ganha um prêmio e a professora tem que vestir uma fantasia de abóbora durante um dia inteiro.
No ano passado conseguimos arrecadar $1,400.

Contato para comunicação na Língua Portuguesa – Rute De Lima
Auxiliará na tradução de documentos para o PTO

Feira da Abóbora – Jaime Cesar & Jasmine Laffin
Nossa feira acontecerá no sábado dia 21 de outubro de 12 às 4 da tarde. Este é o maior evento do ano
promovido pela escola. Este ano esperamos ter a competição de “quem come mais tortas”, casa assombrada,
decoração de cupcakes, jogos e muito mais. Aproximadamente precisamos de 100 voluntários para ajudar no
acontecimento deste evento. Haverá um cadastro de oportunidades para adultos e crianças mais velhas
participarem. Se você tem qualquer ideia ou comentário, por favor entre em contato com Jaime ou Jasmine.

Restaurant Fundraising (Restaurantes que arrecadam fundos)– Colleen Frost and Jaime Cesar
Os restaurantes que arrecadam fundos funcionaram uma vez por mês. Esta é uma maneira fácil de se ter um
jantar divertido com a comunidade Potter Road, e arrecadar dinheiro para a escola. Nosso primeiro evento
acontecerá no “Fun and Games” na quinta feira dia 28 de setembro, de 2 às 5 da tarde (dia em que as crianças são
liberadas mais cedo). 100% do jogo de laser tag será doado para apoiar a Potter Road, juntamente com a venda de
lanchinhos. Próximos eventos serão no Panera Bread dia 26⁄10 e California Pizza Kitchen dia 07 de Novembro.

Mãe coordenadora de sala – Lisa DeRosa
A mãe coordenadora ajuda na sala de aula, dando assistência aos professores e na comunicação entre os
professores e outros pais. A seleção para mãe coordenadora de classe está acontecendo agora em breve eles serão
notificados.

Dia de Foto – Adina Kurzman
O Dia de Foto aconteceu dia 12 de setembro. A Coffee Pond Photography tem sido nossa fornecedora por
vários anos e a Potter Road está em processo para a renovação de contrato para mais 3 anos.

Clube do Drama – Betsy Fishman
O Clube do Drama está na fase de planejamento e está para começar na primavera. Ainda será decidido
quais series poderão participar – aguarde para maiores informações!
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School Spirit – Jasmine Laffin (Espirito Escolar)
A PTO tem um fornecedor novo e local. As camisetas, etiquetas magnéticas para carros e garrafas d’agua já
estão disponíveis para compra. Toda sexta feira é o dia oficial do Espírito Potter Road, onde os alunos podem vestir
suas camisetas. Temos também camisetas tamanho adulto.

Square 1 Art – Susan Migliorisi
Precisamos de voluntários para ajudar na arrecadação onde os pais poderão comprar vários itens
(magnéticos, canecas, decorações, personalizados, etc) com a obra de arte da sua criança estampada neles.

Diretório do Estudante e Solicitação de Propaganda – Mary Chatsworth Tripp
As famílias serão capazes de optar por ter ou não a sua informação de contato no diretório – um formulário
já foi enviado para casa com as instruções. Cada família receberá a cópia de um diretório, e uma versão eletrônica
será enviada por email através do Loop. Existe também uma oportunidade para compra de um espaço para
propaganda dentro do diretório, o que ajuda na redução de custo da impressão.

Sweetheart Dance – Kari Canney & Lisa DeRosa
A 3ª Dança anual acontecerá no dia 2 de Fevereiro (A data da neve é fevereiro dia 10) e está aberto para
todos os membros da família. Teremos DJ e comida a vontade. Esta e uma maneira divertida de construirmos uma
comunidade mais divertida com eventos que favoreçam rápidas vendas

BOKS – SaRah BoweRs
Stands for Building our Kids Success. Before school exercise and nutrition program that meets on Mondays
and Fridays. Sign up paperwork has been sent out in the Friday Folders. This program is in high demand and
participants are selected by lottery. PTO is looking for volunteers to help. If you volunteer, your child will get a
guaranteed entry into BOKS. BOKS can accommodate 60 children.
BOKS – significa construindo o sucesso de nossas crianças (Building Our Kids Success).
É um programa que acontece antes do começo de aulas e antes do café da manhã, todas as segundas e sextas
feiras. O formulário para participação já foi enviado nos bilhetes de sexta feira. Este programa está em alta demanda
e os participantes serão selecionados por um sorteio. O PTO está procurando por voluntários para ajudar. Se você
for voluntário o seu filho tem entrada garantida no BOKS. O programa tem capacidade para 60 crianças.

TWPTO – Kevin Harris
A missão do PTO é dar suporte a todos os PTOs de todas as outras escolas da cidade. As reuniões são
mensais e encorajamos aos pais para estar presentes. O próximo encontro será sobre os candidatos concorrendo
para a vaga do comitê escolar, que acontecerá no dia 30 de outubro, local ainda será determinado. Existe também
um
website
e
uma
página
de
grupo
no
facebook
com
mais
informações:
https://www.framingham.k12.ma.us/domain/1544

Boosterthon – Adina Kurzman and Kristi Johnson
Este é um novo programa para levantar fundos para a escola Potter Roa d. A escola inteira irá participar de
uma “corrida divertida” em junho. Os alunos irão ajuntar votos de pessoas que eles conhecem e então arrecadar
dinheiro de patrocinadores baseado na rapidez do seu desempenho na corrida. A corrida será organizada por
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terceiros e a Potter Road receberá 50% de tudo que for arrecadado. Outras escolas locais já fizeram isto e tiveram
grande sucesso.
A reunião foi encerrada aproximadamente as 8.30 por Sarah Bowers. A próxima reunião PTO será na quarta
feira dia 11 de outubro as 7 da noite.
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