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Boas Vindas – SaRah BoweRs


Boas Vindas com a Sarah Bowers e apresentação de Tristan e Maureen pais de alunos da 3ª série.
Eles apresentaram uma idéia de levantar fundos através de jogos de fliperama como do Caine´s
Arcade. As crianças poderão criar o desing de um jogo, talvez com o apoio de professores
engenheiros. Discutido a respeito de ter jogos no picnic de final de ano. A idéia foi bem recebida e
será avaliada.

Relatório da Administração – Vice Diretor Larry Wolpe






O programa dois-modos (two-way) está sendo desenvolvido.
A nova vice-diretora será Michelle DaCosta em julho de 2018
Dia 04 de abril será o primeiro dia de testes de MCAS
O open-house (escola aberta) do pré-escola foi ótimo.
A reunião do dia 2 de maio será antes do comitê escolar, e irá revisar o plano de desenvolvimento
escolar, o qual já está sendo desenvolvido extensivamente.

Relatório da Tesouraria – Kevin Harris






Até este período, $61 de Amazon, $23.45 foi ganho de juros, $194 do restaurant La Cantina, $215 do
SquareOneArt. Estes são todos aumentos que tivemos comparados com o último ano.
As atividades aumentaram bem mais do que no ano passado – até agora a taxa de entrada está o
dobro. As crianças tem participado!
Para o ano, $1,300 de Amazon, $120 de juros adquiridos, doações externas (fora as do orçamento)
$1,376.
As despesas futuras incluem a reforma da sala de professores e o programa Mathworks.
Um valor fraudolento foi debitado no cartão, mas o banco já restituiu o valor.

Atualização do “My School Anywhere” – SaRah BoweRs


A mudança para o programa e applicativo “MySchoolAnywhere” está em andamento. Embora a taxa
é de $398 por ano, teremo ainda assim uma economia de aproximadamente $400 pois os custos
com a impressão do diretório escolar custa em torno de $800. As propagandas poderão ser feitas
durante o ano, produzindo assim mais uma renda para a taxa anual. Teremos condição de lançar os
dados ao final deste ano escolar ainda, com a esperança de que as famílias candidatas ao pré escola
já tenham adicionado seus dados até o dia da orientação. A venda na loja online será via PayPal.

Relatório do Comitê




Hospitalidade – Lisa Slavin
- O dia de apreciação do motorista correu muito bem, os motoristas ficarão muito felizes.
- Quarta-feira dia 2 de maio será o almoço do dia de apreciação do professor, em breve teremos o
sign up disponível para voluntários. Ao invés de compramos presentes, a sala dos professores
receberá de presente uma unidade de ar condicionado, acompanhado com uma pintura da sala
também.
Noite de Artes Finas
- Quarta-feira dia 23 de Maio. Precisamos de voluntários para ajudar na exposição das artes, antes
e depois. Em breve o sign up genius estará disponível para cadrastrar-se.



Clube do Drama – Betsy Fishman
- A apresentação será sexta-feira dia 18 de maio e sábado dia 19 de maio. Os tickets serão
vendidos na secretaria, aproximadamente $5 por ticket com o custo máximo para a família. O
show já foi lançado e tudo está indo bem.



Boosterthon/Corrida Legal – Adina Kurzman e Kristi Johnson
- A Corrida será quarta-feira dia 6 de junho
- Na quinta-feira dia 17 de maio os professors se reunirão com os organizadores do Boosterthon
as 1:30 da tarde, e receberão instruções sobre o que se deve fazer, assim também como definir
os objetivos de cada classe.
- A prepação será dia 24 de maio na quinta-feira (toda a escola se reunirá), e este será o primeiro
dia de um período de duas semanas na preparação do evento.
- Alunos do pré-escola e 1ª e 2ª série irão correr às 9:30, 3ª, 4ª, e 5ª série irão correr às 10:45,
cada corrida levará mais ou menos 1 hora.
- Nosso objetivo é levantar $10 mil liquidos (sem incluir a taxa da companhia de eventos)



Clube de Lego e Roboticos – Kevin Harris
- Eles estão trabalhando bastante nos seus robôs. Domingo dia 20 de maio será o 3º anual de
Desafio Robótico.
Boston Marathon
- A srta. Gately estará participando da Maratona de Boston no dia 16 de Abril. Temos um banner
pendurado nos corredores em suporte a ela, que será levado para a maratona. Camisetas serão
vendidas para dar suporte a sua causa.





Posições no comitê
- Para o próximo ano, um pai ou mãe representante de cada série que possa falar ambos inglês e
português, para atuar como ponto de contato será procurado.
- A votação será na reunião do próximo mês.
- A Queda da Bola, que acontece todo ano no picnic da escola precisará de uma sombra
(cobertura) este ano.

Movimento para a Aprovação do Minutes – SaRah BoweRs

Ambos os Minutes de Dezembro e Março foram aprovados pela comissão.
O próximo PTO será quarta-feira dia 09 de maio as 7 da noite.
Reunião encerrada por Sara Bowers as 8:45 da noite.

