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Boas vindas – SaRah BoweRs


Um muito obrigada à Pizzaria Gianni´s pelas pizzas doadas para esta reunião e pelo nosso primeiro
encontro social. Sempre encorajamos novas sugestões que tornem nossas reuniões mais fáceis e
prazerosas para todos.

Relatótio da Administração – Vice Diretor Larry Wolpe










Os resultados de MCAS já foram enviados para casa. Os dados contidos serão usados no plano de
melhoramento escolar por 3 anos (O Dr. Tremblay mudou os planos de um ano para três anos)
As reuniões do conselho escolar estão próximas.
O dia do desenvolvimento professional acontecerá no dia 07 de novembro , terça feira, com foco na
saúde emocional e social.
O Sistema iReady já está sendo usado. Ele começou diagnosticamente para estudantes somente. Não
se aplica ainda para os professores, pois recentemente ainda estão em treinamento quanto ao uso
deste programa. Ele possui um diagnóstico dinâmico.
PBIS (intervenção de comportamento positivo com suporte) já está no seu segundo ano, o qual está
no nível dois. Neste estágio o “check in” ou o “check out” é introduzido. Um estudante em particular
pode receber de 3-6 semanas de “check ins”, não de algum administrador da escola, mas de alguém
o qual o estudante tenha um bom relacionamento dentro da escola.
Atualmente ainda estamos à procura de um substituto da Banda/musica. No momento temos um
substituto consistente. A participação de crianças na banda está indo bem, e temos uma taxa alta de
participação.
O Turkey Trot (ou Trote do Peru) será quarta-feira dia 22 de Novembro – para estudantes somente.
Em breve estaremos anunciando um concurso para nomear a Pantera.

Movimento para a Aprovação do Minutes – SaRah BoweRs
O Mintes de Outubro da reunião do PTO será revisto e aprovado pelo conselho.

Relatório do Tesoureiro – Kevin Harris






Valor arrecadado na Feira de Abóbora $4,334.40
Valor arrecadado no Desafio do “Money Monster” $2,220.52 (quase $1,000 a mais que no último
ano)
Nas doações diretas foram coletadas $1,910 ($5 a mais que no último ano)
Valor arrecadado com atividades foi de $2,465 ($1,000 a mais que no último ano)
Se alguem está no comitê e precisa de um cheque para pagar alguma conta, temos um formulário
disponível na secretaria (uma pasta vermelha em frente ao armário de fichários) que precisa ser




preenchido. Se você fez o pedido online, aguarde a entrega antes de preencher seu formulário de
reembolso.
Um lembrete, os bancos somente aceitam cheques preenchidos em preto ou azul.
No caso de dinheiro, por favor use o clip de papel ou envelope.

Relatório do Comitê


ARRECADAÇÃO DE FUNDOS DA 5a. SÉRIE – Gayle Seletz
- As excursões dos alunos da 5a. série duplicaram mais que as outras classes (todas com base
curricular)
- Temos agora 4 classes versus 3 (anteriomente) com 90 estudantes. As excursões representam
quase metade do seu orçamento (o qual é ajudado pelo PTO, através do pagamento de taxas
com onibus escolares, e outras taxas nominais)
- O livro do ano escolar é dado aos estudantes (livros bem personalizados, contrato com a
Entourage, uma companhia online de livros do ano escolar)
- Camisetas são dadas aos estudantes (elas já foram encomendadas para serem vestidas em dias
especiais)
- Celebração de final de ano (convites, programações, festas no ginásio)
- Presente da classe de 5ª série para ser dado à escola (exemplos anteriores, bancos, mesas de
picnic, mesas para artes). Paula e Larry providenciam a informação.
- Presente para ser dado à cada professor ($25 - $50)
- Dia do Picolé do lado de fora (geralmente doado)
- O orçamento anual é de aproximadamente $11,000. Às vezes peça doações diretas, sempre faça
eventos durante o ano para levantar fundos (Skyzone, Yankee Candle, Calendar Raffle,
Restaurant Night, Savers, Livros para a noite do Bingo)
- Até agora eles já pagaram uma excursão, e tem na conta $1,800. Se o suficiente não for
arrecadado, então cobre uma taxa para a celebração de fim de ano e também da última
excursão)
- Comitê totalmente transparente.



Clube dos “Brainstormers” – Beverly Hugo
- Este é o seu 26º ano ensinando neste clube.
- Pode também ser conhecido como futuros solucionadores de problemas da América.
Competição acadêmica internacional de ciências e estudos sociais.
- Grátis para os alunos de 4ª e 5ª série, se encontram na sua maioria nas quintas feiras.
- Cobre 5 tópicos, o primeiro deste ano é a propagação de doenças infecciosas. Os estudantes
aprenderam o máximo que eles puderem sobre o tópico em um mês. As crianças serão
ensinadas durante as reuniões de 45 minutes, e continuaram aprendendo em casa com suas
Identidades de senhas protegidas. Beverly poderá corrigir durante a semana.
- Os pais voluntários são sempre bem vindos, portas abertas, a qualquer momento. Auxiliar de
professor este ano.



Feira da Abóbora – Jaime Cesar e Jasmine Laffin
- Tudo correu bem. Seria melhor ter mais ajuda nas semanas anteriores ao evento do próximo
ano. Voluntários sempre bem vindos para pedir prendas em lugares comerciais, para o sorteio
de rifas com prendas, outros para os “flyers”, sign up genius, marcas (podem ser feitas em casa),
outros para preparar a casa assombrada.
- Não haverá hamburgers no próximo ano, somente cachorros quentes e pizza, e talves nachos
com queijo
- Uma Terceira pessoa seria ideal.













Money Monster Challenge – Kristi Johnson e Adina Kurzman
- Melhor ano que já teve!
- As jarras foram movidas para a secretaria e estarão lá para no próximo também.
- Precisa se de mais duas pessoas para ajudar a contar.
- O programa dura duas semanas, o dinheiro é contado diariamente e os valores são
constatementes atualizados.
Mini Grants – Jasmine Laffin
- $4,500 no orçamento, os pedidos de concessão são mais de $6,000.
- 7 pessoas no comitê, que se encontraram no dia 11/09.
- Qualquer pessoa que trabalha dentro da escola pode pedir ate $200 de bolsa. Muitos são os
pedidos com base curricular este ano.
Box Tops – Jasmine Laffin
- Jasmine fez o pedido para um novo presidente (e foi confirmado durante a reunião – Michelle
Lund)
- As caixas estão localizadas em todas as salas de aulas, colete as, descarte as que estiverem
vencidas, e envie elas pelo correio para a companhia.
- No último ano foi levantado $1, 257.
Clube de Lego e Roboticos – Kevin Harris
- Acontece na primavera. Lego para as séries de 1ª a 3ª , e Robóticos para a 4ª e 5ª série.
- No último ano o clube de robóticos competiu na Barbieri.
- As incrições acontecerão em dezembro, precisamos de pais voluntários.
O “Loop” – Kevin Harris
- O processo de se unir ao loop tem sido modificado para ser mais fácil e para eliminar alguns
passos. Um novo aviso foi mandado para casa nas pastas do alunos.
- Um novo site multilingue está sendo analisado, o qual poderá combinar e subsituir o “loop” e o
sign up genius. Pode ser usado como um app, e custa menos que $400 por ano. Será testado
durante o inverno. Myschoolanywhere.com
PTO da cidade – Kevin Harris (Presidente)
- O forum do comitê escolar aconteceu há duas semanas atrás; Beverly Hugo ganhou a eleição do
nosso distrito.
- Próxima reunião será segunda feira dia 13 de novembro as 7pm na escola Stapleton.
- O tópico é “criando famílias saudáveis em um mundo não muito saudável”. Um cartão de $25 do
Whole Foods para ser presenteado. O futuro da Reunião de Pais e professores da cidade será
discutido.
- O Dr. Tremblay teve uma reunião com os presidentes do PTO, falou sobre o Brendan Ryan dos
serviços alimentícios. O pátio da escola de 2º grau tem uma horta onde plantam vegetais os
quais são colocados na alimentação escolar. O vídeo WGBH sobre a horta está disponível.
- Foi discutido que os avisos escritos manualmente pelos pais para alertar sobre alergia de
alimentos na escola não serão aceitos – os avisos terão de ser emitidos pelos médicos.
- Alta participação para reduzir nos cafés da manhã e almoço nas escolas, deve manter se dentro
do orçamento e ser cauteloso. Máquinas para empacotamento de sanduiches, para não ter mais
que terceirizar.
- O diretor de prédios e terrenos participou da reunião, e falou sobre projetos capitais vindo para
as escolas. O problema do mulch com o YMCA foi resolvido, a medida foi sincronizada.











Quando as escolas são alugadas, aluguel é coletado. Os melhores inquilinos são filmes a serem
filmados.

Kids With a Cause – Corrine Sonia
- KWAC começou hoje, mais de 40 estudantes participando. Primeiro ano não foi necessário
sorteio, pais voluntários foram suficientes para que todos que quisessem pudessem participar.
- Doação de casacos em caixas decorativas, e também placemats serão entregues para Meals on
Wheels.
- No próximo mês teremos o coral com canções de natal
BOKS – SaRah BoweRs
- Sendo realizado uma arrecadação de alimentos, pelo Daniel´s table, que recentemente ajudou
uma família da Potter Road. No momento precisamos de alimentos(lanches) não perecíveis,
estaremos arrecandando ate sexta-feira dia 15 de novembro.
Arte – Ms. Maxwell
- As artes dos alunos da terceira série estão sendo escaniadas, plastificadas, e enviadas para o
Hospital da Criança com o intuito de trazer alegria.
“Cookie Walk” – SaRah BoweRs
- Um “cookie walk” foi realizado pela escola Fuller, cookies caseiros foram vendidos a $5 por
caixa, encha a com o quanto você puder. Em 1 hora e meia eles levantaram $300. Lembrando
tambem do Family Reading Night, e talvez futuro dias de eleição.
Feira do Livro – Suzanne Burke
- Acontecerá nos dias 3 a 7 de dezembro. Com a adição de mais elementos acadêmicos neste
ano, em breve o sign up genius. A noite do evento será dia 6 de dezembro. Novas e improvisadas
“caixas de desejos do professor” (teacher wish box).

A próxima reunião do PTO será quarta feira, dia 6 de dezembro depois da Feira do Livro. O Tópico incluído
será o programa SAGE da Camerom.
A reunião foi encerrada por Sarah Bowers as 8:42pm.

