Potter Road Elementary School PTO
Dia | horário 10/11/2017 7:00 PM | Reunião marcada por SaRah Bowers
Movimento para a aprovação do Minute – Lisa Gold
A reunião do mês de setembro do PTO Minutes foi revisto e aprovado pela comissão.
A reunião do mês de outubro do PTO Minutes foi revisto e aprovado pela comissão.
Relatório da Administração – Paula Del Prete
x

x
x

O programa iReady está sendo usado em todos os distritos escolares, e é um programa compreensivo para
todas as crianças. Ele ajusta a avaliação de leitura e matemática baseado nas respostas das crianças e
identifica áreas onde sua criança precisa de mais suporte. Com isso grupos de intervenção são formados
para apontar e focalizar a necessidade do aluno. Todo professor terá 3 horas de treinamento em como usar
os dados. A escola Stapleton começou a usar este programa ano passado e tem tido ótimos resultados.
Esperamos compartilhar os resultados com os pais no avanço deste programa, e os dados estarão também
disponíveis nas reuniões de conferência com os pais.
A escola Potter Road admitiu a nova professora da 4ª série, Ms. Shannon Tracey para substituir Ms. Linares,
que ocupou o cargo de vice-diretora em Holliston. Ms. Tracey foi professora em Brockton.
Recentemente também admitimos uma terceira funcionária para ajudar na cantina, Jen Fisher.

Relatório da Tesouraria – Kevin Harris
x
x
x

A arrecadação de fundos está indo bem, e estamos agora nos preparando para a Feira da Abóbora.
Doações diretas já alcançaram quase $2,000 em comparação com o ano passado até agora tinham sido
somente $1,000.
A excursão este mês da 5ª série para o Broadmoor, outros eventos da 5ª série e outras arrecadações estão
chegando em breve.

Relatório do Comitê
Monster Money Challenge – começa na segunda-feira, são duas semanas de coleta de moedas (termina na Feira da
Abóbora) no corredor do lado de fora da secretaria. Cada classe tem uma jarra com o nome da professora e o
objetivo é encher a respectiva jarra da sua sala com moedas. Você pode sabotar outras classes quando você
adicionar notas de dólar na classe alheia. Kristi e Adina vão fazer a contagem toda a tarde. A classe vencedora terá a
sua respectiva professora vestindo se de fantasia de abóbora.

KidStuff – a arrecadação através do livro de cupons começa sexta-feira – acontecerá por 2 semanas. Você pode fazer
seu pedido via formulário enviado para casa, online, ou na Feira da Abóbora. A escola Potter Road ganha 50% de
cada livro vendido.
BOKS – começa na próxima segunda-feira. Mais de 90 alunos se cadastraram, mas somente 60 podem participar (os
participantes serão selecionados através de sorteio). BOKS é um programa de exercícios físicos que acontece antes
das aulas começarem e ajuda no desempenho de concentração das crianças nas aulas durante o dia. Professores são

convidados a vir se exercitar conosco. Os pais também podem participar. Os professores receberão semanalmente
dicas chamadas de “BOKS Bursts” para incorporar os movimentos na sala de aula.

Feira da Abóbora – realmente precisamos de voluntários em cada posição disponível. O cadastro para professores
tem sido excelente. Participação pelos pais é crucial para o sucesso da feira. Precisamos de pessoas especialmente
para trabalhar com as grelhas, e na cozinha vendendo alimentos. Ainda há muitas posições disponíveis. Precisamos
de mais artigos ou adereços para ser emprestados no uso da montagem da casa mal-assombrada. Por favor nos
ajude a espalhar a notícia do cadastramento de ajuda. Os formulários de classes contêm o pedido de doação para
cada classe doar – algo para trazer ou algo para cozinhar, ou a opção para enviar $5 caso você não tenha tempo para
comprar ou cozinhar. A escola enviará emails lembrando a todos.

O Loop – Jennifer Harris está com a responsabilidade de gerência do Loop, e tem descoberto que há uma
participação muito pequena na opção de confirmação no processo de aceitação para receber informações por email.
Os membros devem abrir o email para confirmar sua inscrição, e muitas pessoas tem deixado de fazer este passo.
Jennifer está revendo outros meios de fazer o sign-up no qual exija menos trabalho. Os pais voluntários de cada
classe devem enviar lembretes com mais informações sobre como fazer o registro.

Reunião para pais e professores para toda a cidade PTO – os candidatos ao fórum dia 30 de outubro. Esta é a única
oportunidade de ouvir do comitê de candidatos antes da eleição. Estamos trocando para o sistema de representação
escolar de grande escala para representantes baseados apenas no seu distrito.

Arredação de Fundos através de Restaurantes – Acontecerá no Panera Bread dia 26 de outubro, no Califórnia Pizza
Kitchen dia 11 de novembro. O evento de arrecadação no Fun And Games foi um grande sucesso e arrecadará cerca
de $300.

Nova tentativas para a tiragem de fotos – marcada para segunda-feira dia 6 de novembro.

The meeting was called to a close at 7:38 by SaRah Bowers.
A reunião foi encerrada às 7:38 da noite por Sarah Bowers.

A próxima reunião do PTO será quarta-feira dia 8 de
novembro às 7 da noite na cantina da escola.
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