

- Reunião Especial Conselho PTO 10-02-2017 às 7 da noite

Participantes: SaRah BoweRS, Lisa Gold, Suzanne Burke, Kevin Harris, Colleen Frost,
Aimee Stanley, Corrine Sonia
O conselho revisou as anotações passadas com relação à arrecadação de fundos da 5ª
série, e também sobre a sessão de fotos da primavera. Foi discutido sobre o uso da
arrecadação de fundos da 5ª série (livro do ano, camisetas, festa, presente da classe,
presentes aos professores, etc).
O movimento para dar $1000 para a classe de 2018 a partir do fundo geral do PTO,
como precedência do que foi estabelecido há dois anos atrás, devido à eliminação da
sessão de fotos da primavera (das quais os alunos da 5ª série receberam ajuda), foi
votada e aprovada. Este será o ultimo valor de $1000 que será dado à classe da 5ª série,
partindo dos fundos de arrecadação do PTO, com relação ao cancelamento da sessão de
fotos da primavera em anos anteriores.
O membro do comitê de fundos da 5ª série, Gayle Seletz, se juntou às 8 horas da noite,
e uma lista de ambos os confirmados e os fortes meios para arrecadação de fundos para
a classe da 5a. série de 2018 foram revistos.

- Reciclagem na Feira da Abóbora
- Possível calendário de rifa em Dezembro (tickets serão vendidos em Novembro)
- Dime Drive (ou projeto dos 10 centavos) somente para as salas da 5a. série (para
começar depois do Monster Money em outubro.
- SkyZone
- Venda de pizzas, assados, e bebidas na noite da Feira do Livro.
- Livros para o Bingo (possivelmente no dia 14 de março antes da reunião do PTO)
- Noite do Kingdom Roller
- Noite de filme na Escola Potter Road
- Noite no restaurante em Janeiro
- Savers em Janeiro

- Doação direta caso não haja arrecadação de fundos o suficiente, ao longo do ano.

O movimento para transferir os fundos restantes da classe de 2017 para a classe de
2018, foi votado e aprovado para este ano somente. Precedentes consistentes ainda
não foram estabelecidos e isto não será algo automático no futuro
Idéias adicionais discutidas para propostas futuras na arrecadação de fundos:
- Yankee Candle “Plug and Play”
- Show da Variedade de Talentos (caso o grupo de teatro da escola não aconteça)
- Live auction
(Leilão ao vivo)
Iremos verificar com líderes anteriores do PTO para determinar qual arrecadação
substituirá a sessão de fotos da primavera para a 5a. série.

O comitê da arrecadação de fundos da 5a. série avaliará o seu orçamento por volta do
mês de abril, para ver se haverá a necessidade de cobrar entrada para a participação da
festa, ou se haverá fundos adicionais.
O encontro com professores foi discutido em junho do ano anterior, ao então montar o
comitê da 5a. série.

Um membro do comitê de arrecadação de fundos da 5a. série participará mensalmente
dos encontros do PTO,e os co-presidentes serão copiados nas correspondências de
email ao longo do ano.
O comitê concordou em se encontrar em janeiro para discutir sobre como estruturar e
dar suporte à atual classe da 5a. série, avançando para que o plano traçado aconteça
antes da seguinte classe iniciar esforços para seu planejamento.

Reunião encerrada às 9:15 da noite.

