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Movimento para a Aprovação do Minutes – SaRah BoweRs
O “Minutes” de Novembro foi revisto e aprovado pelo conselho.

Relatório da Administração – Larry Wolpe











Na noite do dia 18 de dezembro teremos um encontro com informações sobre o Portuguese Two-Way Program
(Programa de Português Dois Modos) para os pais que atualmente tem seus filhos matriculados na escola, o qual
começará no início do outono. Haverá uma outra noite informacional no dia 25 de janeiro para todos os outros pais
que se interessam pelo programa. A administração ainda está trabalhando no projeto e na logísica do que implicará o
programa dois-modos.
O plano de melhoria escolar está em progresso. Os objetivos do programa incluem um trabalho contínuo com o PBIS
(Positie Behavior Intervention System) e um programa de ensino multi-nível onde os professores adaptam suas lições
ao nível de performance individual de cada aluno – enriquecimento versus intervenção.
A escola teve uma ótima visita do Dr. Tremblay. Ele ficou impressionado com a escola.
A Sra. Hood deu luz a uma nenina em Novembro. A mamãe e o bebê estão bem. A Srta. Edwards está em licensa
maternidade.
A procura por um novo professor da banda ainda continua.
A diretora Del Prete anunciou sua aposentadoria. A procura por um novo diretor está em andamento. Uma reunião
para os pais para informar los sobre o processo de busca e solicitação de feedback aconteceu na última quinta-feira.
O anual “Turkey Trot” (ou Trote do Peru) da escola foi divertido.
Os estudantes votaram no nome para os mascote da Potter Road – o nome escolhido foi DJ
Os professores tiveram um dia de desenvolvimento professional na última quinta-feira. Eles passaram o dia
analizando os dados do IReady e criando estratégias para uma melhor maneira de agrupar os alunos baseados na
análise de dados.

Apresentação da Escola de Ensino Médio sobre Matemática-SAGE – Megan MacGuire & Angie Goldberg









Existem muitas iniciativas emocionantes acontecendo na escola Cameron.
Megan e Angie estão em uma jornada por várias escolas elementares para educar os pais, para que eles possam
tomar decisões informados quando chegar o momento de enviarem seus filhos para o ensino médio.
O programa de matemática – SAGE da escola Cameron é relacionado e designado para atender os estudantes em
seus pontos mais fortes.
Design universal para aprendizado – conjunto de princípios que focam no desempenho e criam um currículo para
atender as necessidades de todos os alunos.
Conexão improvisada para melhorar a instrução matemática que usa: concreto, representação e abstrato, escolha e
acesso personalizado, com a adição de tecnologias para avaliar o entendimento e as necessidades.
Na 6a. série são aplicados pré testes para cada unidade, o qual permite a flexibilidade do agrupamento. Se os
estudantes já conhecem o conteúdo, eles sairão das aulas e farão “investigações matemáticas” onde eles levarão o
conteúdo a um nível mais profundo de conhecimento.
Laboratórios de matemática – 30 minutos diários de enriquecimento e intervenção de bloco feito para os horários de
todos os estudantes, o qual poderá consistir em codificar, Iready, stem ou SAGE. Os estudantes do SAGE recebem 30
minutos de serviço diário.
Matemática 180 – se uma necessidade é identificada, uma intervenção matemática é tomada no lugar de linguagem
mundial ou durante o laboratório de matemática. Ela foca nas habilidades chaves que preparam os alunos para
álgebra.





Robóticos – todos os alunos trabalharam com robôs finch por 10 dias. Os alunos codificaram os robôs para executar o
programa.
Clube de Robótica Vex – colaboram com o clube de Robóticos da Walsh. Os estudantes montam robôs para jogar
jogos, resolver problemas, e no processo de design de engenharia.
O clube de matemática está aberto para alunos da 6ª, 7ª e 8ª série que participam da competição em série do MATH
COUNTS.

Relatório do Tesoureiro – Kevin Harris





Os fundos do mini grants já foram liberados para os professores.
O total de doações diretas foi $1,960
Os fundos do Amazon já angariou $639 este ano.
O PTO estará liberando bolsas para os professores liderando os clubes em dezembro

Relatório do Comitê












KidStuff - Aimee Stanley
o Foram angariados $287 e 23 livros foram vendidos. O PTO votou em não mais usar o KidStuff para levanter
fundos para o próximo ano escolar de 2018-2019
Haunted yards- Corrine Sonia
o Grande sucesso, $1,300 foram angariados e doados para a escola. A Potter Road está muito agradecida à
Sonia e à família Bautista por sua doação e pela organização deste evento maravilhoso.
Candy Drive – Corrine Sonia
o Processo bem executado, vários doces e balas foram doados. $2,000 foram doados para o BFund.
BOKS – SaRah BoweRs
o A última aula da estação de outuno aconteceu na última sexta-feira. Foi uma ótima sessão!
Comitê do Mini Grant – Jasmine Laffin
o O comitê se encontrou em novembro e aprovou ou pelo menos aprovou parcialmente, todos as concessões,
exceto pelo 2. O PTO votou para o aumento do orçamento do Mini Grant para $400, assim todos as
concessões foram aprovadas.
Drama Club (ou Clube do Drama) – Betsy Fishman
o O Drama Club começará em janeiro e provavelmente será nas quintas-feiras. Estará aberto para estudantes
da 4ª e 5ª série e pontencialmente para estudantes de séries anteriores. Para os pais voluntários a vaga do
seu filho está guarantida. Os formulários para matrículas em breve serão entregues. Os participantes terão
aulas básicas de teatro e farão uma variedade de performances em um show que acontecerá em maio na
Potter Road.
Sweetheart dance – Kari Canney
o A dança acontecerá na sexta-feira dia 2 de fevereiro, na cafeteria. Estará aberto para todas as idades e
membros da família. Os tickets podem ser comprados no website SpiritStore, e também por formulários em
papel. Aos que desejam participar é necessário que comprem tickets com antecedência pois não venderemos
tickets na entrada. Os tickets estão limitados a 300. Precisamos de voluntários para ajudar na preparação e
assistência com o evento, e também ajudar na solicitação de doações.
Fundos para 5a. série – Gail Seletz
o A sala da 5a. série arrecada fundos extras para apoiar suas excursões, cerimônia de graduação, livro do ano e
atividades. A arrecadação de fundos feito no Skyzone no dia 9 de novembro foi um sucesso, arrecadamos
$1,000. A atual arrecadação de fundos é a rifa do calendário de dezembro. Para cada dia do calendário
haverá um ganhador com prendas diferentes. Esta arrecadação levantou $2,600 na venda de tickets. A classe
já atingiu a metade do seu valor esperado. No dia 6 de janeiro haverá a arrecadação do Savers, de 10 da
manhã à 1 da tarde na escola Potter Road, quando o público poderá entregar suas doações. Haverá também
o Family Fun Night em março onde teremos o jogo do Bingo de Livro. Livros doados e usados serão coletados
de estudantes durante os meses de janeiro e fevereiro.

Relatório do Presidente – SaRah BoweRs
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O PTO comprou mais fones de ouvidos para os estudantes usarem com os livros “Chrome”.
No dia 11 de dezembro houve um TWPTO (Townwide PTO ou encontro de pais e professores a nivel municipal) na
escola Brophy. Foi realizada uma apresentação sobre segurança cibernética pelo detetive e pai da escola Potter Road.
Todos os pais foram encorajados a participarem dos encontros TWPTO.
Os presidentes dos PTOs realçaram discussões sobre o desenvolvimento de recursos comunitários os quais fornecem
programas para ajudar os estudantes nas suas atividades da manhã e da tarde. Eles estão atualmente explorando
como a comparação entre os porquês dos programas antes e depois da escola.
O Dr. Tremblay falou sobre a construção de uma nova escola de ensino médio Fuller a qual será no mesmo local que a
atual. O objetivo é fazer a construção sem interromper as aulas dos estudantes. Este projeto ainda está em fase de
planejamento e espera-se levar alguns anos para sua conclusão.
O Dr. Trembley completou seu programa de residência em todas as escolas. Ele falou sobre os desafios e esforços
para uma igualdade escolar no distrito.

O encontro foi encerrado as 8:30 da noite por Sara Bowers.
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