PTO da Escola Elementar Potter Road
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Encontro Virtual
Devido à neve e a outras reuniões canceladas também por causa do tempo, esta reunião será realizada online
através do programa GoToMeeting.

Relatório Admnistrativo – Larry Wolpe
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•
•
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•

•

•
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Bem ocupados com a criação e implementação do Programa Dois-Modos (ou two-way). Recentemente
visitamos as classes de Pré-escola e 1ª. série da escola Barbieri e pudemos ver em primera mão os benefícios
da educação dois-modos. Bem interessante.
No dia 20 de março teve uma reunião com as famílias cujos filhos vão começar o pré-escola ano que vem e
34 delas já se inscreveram para a participação dos seus filhos nesse programa. Portanto temos famílias
suficientes comprometidas para o preenchimento de 2 classes completas de 1ª. série. O cadastro de
matrículas do pré-escola já está acontecendo e está indo bem, provavelmente teremos 2 classesde pré-escola
também.
PRS model will be 80/20 (Portuguese/English) for K, then 70/30 for first grade, 60/40 for second grade, and
50/50 for third-fifth grade.
O modelo PRS (Potter Road School) será 80/20 (português/inglês) para o pré-escolar, depois 70/30 para a 1ª
série, 60/40 para a 2ª série, e 50/50 de 3ª série a 5ª série.
O sr. Wolpe (e outros também de Framingham) estarão participando de uma conferência educational
bilíngue em Somerville neste final de semana.
Estamos considerando a criação de um clube de português (provavelmente antes do começo da aula) mas
precisamos de voluntários.
A segurança da escola é de alta prioridade, estamos fazendo o máximo que podemos para mantê la assim.
As portas são trancadas 24/7, sempre praticamos treinamentos de emergência com o Departamento de
Policia de Framingham e recebemos constantes atualizações. O superintendente priorizou a segurança como
sendo o de maior investimento na proposta de orçamento. Mudanças nas políticas/procedimentos são na
sua grande maioria decididas a nível de distrito.
Avaliações de temporada que estão em adamento.
o Os testes de acesso foram completados em janeiro (proficiência na língua inglesa). Resultados no
futuro.
o Os testes de MCAS estão se aproximando: as séries de 3ª a 5ª serão avaliadas no ELA e na
matemática. A 5ª série também será avaliada em ciências e tecnologia.
O plano de melhoria escolar foi compartilhado no encontro do conselho escolar em janeiro. Os objetivos
incluem criação e implementação do programa two-way, trabalho contínuo com o PBIS, e o sistem de
multicamadas de suporte instrucional. A apresentação do plano para uma aprovação formal será no dia 2 de
maio.
O novo programa PBIS “Great Bus Rides” encoraja o bom comportamento durante o transporte escolar. Os
motoristas de ônibus preenchem os recibos para cada transporte de qualidade, e depois de completar 10
recibos o/a motorista recebe um cartão do Dunkin Donuts no valor de $5, patrocinado pelo PTO.
Aviso importante para os clubes das tardes – a lista de alunos participantes nos clubes deve ser submetida
na secretaria pelo menos 2 semanas antes, para que tenhamos um bom controle no processo de saída de
crianças da escola no final do dia.

•

•

•

Programa de Camaradas da Neve fora da secretaria – coleta doações de apetrechos de inverno (tocas, luvas,
botas, calças para neve, casacos, etc). Qualquer um em necessidade destes itens pode se benefiar dessa
doação. Será mantido durante todo o inverno.
iReady – os alunos fizeram 2 diagnósticos, a equipe está sendo treinada recentemente na parte de
interpretação dos resultados finais dos testes. Agora a equipe está trabalhando com os dados coletados e
rastreando o crescimento e conquista do aluno. A equipe tem a liberdade para compartilhar esta informação
com os pais – fique à vontade para pedi los.
A saudação de Framingham será amanhã. Paula DelPrete estará recebendo um novo prêmio chamado “We
Are Grateful” (somos gratos)

Apresentação da Gabrielle Oliveira
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•

•

•
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Gabby Oliveira é uma professora assistente de educação na Escola de Educação no Boston College. Ela é
originalmente do Brasil.
Ela está interessada em aprender sobre a experiência educational dos imigrantes e seus filhos, assim
também como a experiência dos profissionais de educação, sua equipe e administração. O seu projeto atual
é focado na compreensão de “como pais, filhos e professores lhe dão com a diferença cultural que
acompanha os imigrantes brasileiros nas escolas de ensino elementar de Framingham”. Ela está interessada
em observar a escola Potter Road e o lançamento do two-way program como parte do projeto.
Na primeira fase ela irá visitar a escola, observar as salas de aulas, encontrar com professores e alunos, etc.
Na segunda fase ela irá trabalhar com as familias e fazer visitas domiciliares e entrevistas para entender os
possíveis problemas e os benefícios do programa.
She is not focused on academic achievement, but moreso on the experience such as aspirations, parent
involvement, etc. She will follow all guidelines for confidentiality and consent and be sure to have all
necessary permission forms completed beforehand. She will also be accessible by phone or email to answer
any questions, etc.
Ela não está interessada no sucesso acadêmico, mas com mais foco na experiência tais como as apirações, o
envolvimento dos pais, etc. Ela estará seguindo todas as diretrizes para manter a confidencialidade e o
consentimento de todos e para isso irá obter todos os formulários de permissão, preenchidos com
antecedência. Ela também terá acesso por telefone ou email para responder á perguntas, e etc.

Relatório da Tesouraria – Kevin Harris
Recibos/Renda para o dia atual:
•
•
•
•

•
•
•

Taxas com atividades $3,709.67 (mais que no ano passado por causa de grande participação, e mais
atividades)
Book Fair $2,611.34 (up from $2,004.38 last year)
Feira do livro $2,611.34 (gerou mais comparado com o ano passado, $2,004.38)
Compras através do Amazon trouxe $1,232,20 YTD (um pouco menor que no ano passado – por favor
lembre os compradores de usar o link PRS quando fizerem suas compras através do Amazon – o link pode
ser achado no website da Potter Road)
Stop & Shop trouxe $1,344.50 já este ano. O programa encerrará em março.
Boxtops já tinha $559.92 + $215.30 (a mais recolhidos)
Restaurantes $520.74 arrecadados (menor que no ano passsado devido a um número menor de
colaboradores durante o outono/inverno.)
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Staples concedeu $3,500 graças à Jess Arey! O programa da Staples encerra este ano.
As doações do Mathworks são $1,000 graças à Prashant Kulkami!
Os gastos no target, com algumas adições:
o A comissão aprovou $150 para comprar novas mesas para artes.
o Board increased E&O insurance to cover crime ($45 increase)
o A comissão aumentou o seguro E&O para cobertura contra crime ($45 a mais)
Gastos futuros incluem a graduação da 5ª. série, excursões, clube do drama e picnic de primavera.
Formulários:
o Por favor certifique se de usar o formulário de despesas/depósitos para cada transação financeira
pelo PTO e preencha-o de maneira correta – envie email para o Kevin para obtê lo ou está disponível
também na secretária.
o Se você está fazendo compras usando os fundos do PTO, voçê deve usar o certificado de insenção
fiscal, para evitar o pagamento de imposto cobrado sobre as vendas.

MinhaEscolaEm QualquerLugar Demonstração
•

•
•
•
•
•
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Para mehorar e agilizar a comunicação do PTO, a PRS (escola) está availando um pacote de software
chamado MySchoolAnywhere. Ele inclui um diretório online (o qual substituirá o papel impresso), as
comunicações via email ( o qual substituirá também oLoop), formulários de inscrição (que subsituirá o signup genius) e a loja online (a qual poderá ser usada também para coletar taxas de atividadese e doações). Os
anúncios virtuais também poderão ser vendidos para compensar o custo anual (semelhante ao diretório
impresso). Estará disponível nas versões para computador de mesa ou aplicativo.
Existe também a opção de optar por não compartilhar informações do diretório com a nossa comunidade
escolar.
A taxa annual será $398/por ano. Isto trará uma economia líquida sobre os gastos com a produção impressa
do diretório ( o qual custa mais de $700 por ano)
Outas escolas em Framingham também estão usando alguns componentes deste programa e tem sido
aprovado pelo departamento de tecnologia da FPS (escolas públicas de Framingham).
Os comentários sobre a demostração foram extremamente positivos. A Sarah o colocou para aprovacão e ele
foi aprovado com unanimidade.
Anyone interested in participating in usability testing can email SaRah potterroadpto@gmail.com for access.
Qualque um que esteja interessado em participar do teste quanto à sua usabilidade, pode mandar seu email
para sarahpotterroadpto@gmail.com.

Atualizações do PTO
O PTO está procurando por mais voluntários para ajudar com os seguintes itens. Caso você possa ajudar mande seu
email para potterroadpto@gmail.com
•
•

•

By-Laws Committee - The PTO By-Laws need to be updated to reflect Framingham’s change from a town to
a City, stipends for staff, and various other areas requiring additions or clarification.
Comitê de Leis – O comitê de leis do PTO precisa de uma atualização que reflita na mudança de que
Framingham agora se tornou cidade ao invés de município, com relação à pagamentos de funcionários e
várias outras áreas que requerem clarificações e acréscimos.
Escritório de Bolsa-escolares – os professores e funcionários da Potter Road ficarão muito felizes com
voluntários que estejam dispostos a ajudar com a redação de bolsas escolares para obter mais fundos que
enriquecerão e melhorarão os programas da Potter Road.
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Atualizações do Comitê
Introdução Da Pré Escola – Quinta-feira dia 29 de março de 1:30 da tarde até às 6:00 da noite. Todos os horários já
foram preenchidos com voluntários, ambos da tarde e também da noite. Estarão presentes também representates do
programa escolares do YMCA.
Orientação para o Pré-escola – no começo de junho os novos estudantes do pré escola terão um encontro com pais
e professsores, os pais receberão as informações e etc. O objetivo é fornecer umas boas vindas calorosa da escola
Potter Road. As voluntárias Jaime Cesar, Jasmine Laffin e Rute Botelho estarão ajudando Betsy.
Show de Artes – Noite de Artes Finas será dia 23 de maio. Está incluído um show de artes no ginásio da escola,
performances musicais na cafeteria (o coral do clube de música, banda, solistas, batida de tambores, etc.).
Precisamos de voluntários para ajudar com a preparação do evento, como pendurar e retirar as obras de arte após o
evento. Os interessados favor mandar um email para Sarah e ela o encaminhará para Tara Kilgallen e Mary Cahill
Farella.
Sweethear Dance – o terceiro evento do ano aconteceu em fevereio. Este é um evento de construção comunitária
para unir e não para angariar fundos. A comissão do PTO estará pensando em meios para aumentar a capacidade
de participação e vendas dos tickets para assegurar a presença de mais pessoas. As vendas de tickets geralmentes
são vendidas rapidamente e muitas pessas perdem a oportunidade de participar – especialmente por ser um evento
divertido e muito popular.
Charlestown Wrap Fundraiser – este ano foram levantados $1200 (menor que no ano passado que foi $2700 no
ano). Contratos para a renovação – a votação para manter esse projeto de angariar fundos para mais um ano foi
aprovada com unanimidade, por ele ser ainda uma forma decente que gera renda e por ser fácil de gerenciar.
BOKS – BOKS começa dia 26 de março. Ele inclui um novo elemento – Conselho de Lideraça do BOKS, composto
de dez alunos da 4ª e 5ª série os quais irão planejar e liderar algumas das classes esta sessão.
Hospitalidade – o comitê de hospitalidade conduzido por Lisa Slavin irá cediar um lanche anual para professores
onde todos receberão pequenos presentes da Escola Potter Road. Os professores solicitaram que ao invés de
presentes eles ficarão muito mais satisfeitos com uma ajuda para a reforma da sala de professores. O departamento
das Escolas Públicas de Framingham concordou em pintar a sala dos professores e instalar uma unidade de ar
condicionado sem nenhum custo para a escola. A escola pode comprar novos móveis para a sala (mesas e cadeiras)
mas a compra só pode ser feita em lojas autorizadas para vender para FPS. O custo será de $3,000 mas o PTO tem
este valor disponível em dinheiro. Os votos para a aprovação foram unânimes como sendo este um gasto único que
ajudará muito nossos amados professores.
Restaurantes para arrecadar fundos
•
•

Dia 27 de março – La Cantina Italiana
Eventos Futuros: Abril – Smashburger; Maio – Margaritas; Junho - Ben & Jerry’s

Boosterthon – a escola Potter Road estará realizando pela primeira vez esta primavera uma maratona de corrida
para angariar fundos. A maratona inclui patrocinadores que irão patrocinar os corredores participantes. Será um
evento festivo no campo da escola o qual as crianças vão gostar muito. Teremos música e outras atrações. Este
mesmo evento também tem sido realizado em outras escolas de Framingham e tendem a ser um sucesso incrível ,
com renda de até $1500+ (ás vezes até mais).

Proposta de Angariação de fundos para a 5ª série
Cada ano um grupo de pais voluntários da 5ª série é resposável para angariar fundos, pagamento de camisetas,
livros do ano, festa de graduação e várias excursões/atividades de enriquecimento para a classe da 5ª série. Sarah
pesquisou sobre anos anteriores e descobriu que geralmente o custo suplementar com atividades é de $8,564, ela
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propõe que o PTO possa considerar o fornecimento de uma certa quantidade financeira para a classe de 5ª série,
para cobrir gastos com itens específicos (ex. Festa de final de ano, livro do ano, camisetas e excursões). Sr.
Weinstein quem dá apoio a esta aproximação. Os angariadores de fundos da 5ª série serão contados junto com os
outros angariadores de fundos da escola Potter Road, para somar recursos. Esta proposta será considerada com
mais detalhes no encontro do comitê do PTO e será votado em um encontro subsequente.

Negócios Adicionais
•

•

•

•
•

Clube do Drama – as apresentações acontecerão nos dias 18 e 19 de maio. O show será uma recriação do
estilo da década de 40 “Rádio teatro ao vivo”. Aberto ao público , os tickets estarão disponíveis para
compra. Os alunos da 5ª série estarão vendendo itens alimentícios no evento.
Ms. Gately, a PRS 2nd-grade teacher, is running the Boston Marathon as part of Team Framingham. She is
fundraising for Resiliency for Life, which is an academic intervention and dropout prevention program that
serves Framingham High School students.
A Sra. Gately, professora da 2ª série estará participando na maratona de Boston no time de Framingham. Ela
está levantando fundos em favor de “Resiliência para Vida”, que é uma intervenção acadêmica e um
programa para prevenir a queda de estudantes na continuação de seus estudo após a conclusão de 2º grau, o
qual dá assistência para os alunos da escola de 2º grau em Framingham (ou High School).
O Desafio de Roboticos 2018 acontecerá no Walsh, no domindo dia 20 de Maio. Os times das escolas de
ensino elementares, Potter, Barbieri e Dunning estarão participando . será aberto ao público.
Boxtops para Educação – os ganhadores são: 1º lugar, sala da Srta. Gately (307 boxtops); 2º lugar sala da Sra.
Langmeyer (230 boxtops); 3º lugar sala da Sra. Brown (207 boxtops).

Movimento para a aprovação do Minutes – SaRah Bowers
The previous meeting minutes will be voted on at the April PTO meeting. Due to the online format this month, the
minutes could not be circulated during the meeting for review/approval.
A reunião anterior do Minutes será votada no encontro PTO de abril. Devido ao formato online deste mês, o
Minutes não pode circular durante o encontro para ser revisto e aprovado.
A reunião foi encerrada às 8:30 da noite por Sarah Bowers.

A próxima reunião será no dia 11 de abril, quarta-feira as
7:30 da noite na cafeteria da escola.
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