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Movimento de Para a Aprovação do Minutes – SaRah BoweRs
O Minutes de abril serã revisto e aprovado pela comissão.

Relatório da Administração – Paula Del Prete
•

•

•

•
•

•

Os testes de MCAS estão sendo realizados. Este ano ele está sendo aplicado pelo computador. A parte
do ELA já foi concluido e as matérias de matemática, ciência e tecnologia começarão na próxima
semana.
O Sr. Wolpe está entrevistando professores de português candidatos para trabalhar com o 2-way
program que começará no outono. Ele visitou a escola Barbieri e tem conversado com outros distritos
sobre a solidificação de como será o modelo deste novo programa.
Os professores gostaram e ficaram muito agradecidos com o lanche oferecido pelo PTO e amaram as
novas unidades de ar condicionados instaladas na sala de professores. Eles estãp aguardando ansiosos
pela chegada dos novos móveis.
A orientação do pré-escola será no dia 4 de junho.
Damos as boas vindas à nossa nova vice-diretora Michelle da Costa, que estará se juntando à nossa
escola Potter Road no próximo outono. Ela é bilíngue em português e inglês e tem experiência de 2
anos com o 2-way program, quando trabalhou como coordenadora bilingue na escola Barbieri.
Ex-vice diretora Paula agradece ao PTO por todos os anos de apoio. Tem sido uma ótima experiência
para ela.

Atualidades da Comissão
•

A votação do PTO para a comissão do ano escolar de 2018-2019 foi a seguinte:
• Sarah Bowers – Presidente (na assistência a 2ª série pelo termo de 2 anos)
• Kevin Harris – Tesoureiro (na assistência da 2ª série pelo termo de dois anos)
• Jasmin Laffin – Vice presindente do comitê de voluntários
• Jamie Cesar – Vice presindente dos Fundos de doação
• Colleen Frost – Co-secretária do livro de recordes
• Aimee Stanley – Co-secretaria de Comunicações eletrônicas
• Corrine Sonia – Co-secretária de Comunicações Físicas
• Para o ano escolar de 2018-2019, o PTO estará adicionando 2 representantes por nível de série
escolar, 1 que fale inglês e outro que fale português (posições que não fazem parte da comissão)
o Os indivíduos irão ajudar na construção de uma cultura inclusiva e aumentar a
comunicação entre o PTO e as séries escolares.
o Vários indivíduos tem expressado interesse em ser um representante de série escolar, mas
ainda temos várias posições disponíveis. Se você está interessado por favor entre em contato
com Sarah Bowers.

•

Atualização do Tesoureiro – Kevin Harris
o Temos tido um aumento no planejamento de gastos com despesas como inscrição com viagens
de excusão, transporte escolar para tal passeio, as bolsas escolares Esta Rita, o
MySchoolAnywhere e os novos móveis para a sala dos professores.
o Temos tido também um aumento significante em dinheiro vindo de taxas de atividades ($5,500).
Outros aumentos incluem Amazon $118, Boxtops $220, Square One Art $1100.

Relatório da comissão
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Existem vários comitês à procura do preenchimento das vagas para o ano escolar de 2017-2018. A
Dança Doce Coração (Sweet Heart Dance) e a Feira da Abóbora precisam de pessoas para ocupar as
posições com intenção de ajudar no próximo ano. A Jasmine estará ajudando com os requerimentos nos
quais o comitê precisa de voluntários.
Orientação do Pre-escola
o A orientação do pré-escola acontecerá no dia 4 de junho na parte da manhã. A Betsy está a
procura de voluntários que ajudarão na recepção de novas famílias e estudantes. Em breve será
enviado um email para se cadastrarem.
Clube do Drama – Betsy Fisherman
o A produção estará aberta na sexta-feira. Os ticketes poderão ser comprados através do
preenchimento de um formulário de papel enviado na mochila escolar de sua criança ou
comprando online no website Spirit Store. Ela poderá precisar de mais voluntários para ajudar
com a organização do show. A sala da 5ª série estará vendendo algumas coisas para levantar
fundos na organização do evento.
Arrecadação de Fundos com Restaurantes – Jaime Cesar e Colleen Frost
o Smashburger arrecadou $227. Haverá uma outra arrecadação no restaurante Margaritas na
quarta-feira dia 12 ou dia 20.
Boosterthon – Adina Kurzman e Kristi Johnson
o A corrida divertida da escola toda acontecerá no dia 6 de junho. Um folheto com anúncio será
enviado para casa no dia 18 de maio. Os estudantes irão solicitar doações de patrocinadores
depois do dia 24 da inauguração do evento.
Feria do Livro – Suzane Bruke
o A feira do livro Sholastic acontecerá do dia 29 de maio a 1 de junho durante o dia apenas, e não
haverã horários vespertinos. Um folheto de anúncio foi enviado para casa e o enviaremos
emails com o Sign Up Genius a procura do cadastro de voluntários para ajudar durante a feira.
Exposição de PTO – Jaime Cesar
o A Jaime participou deste evento e obteve mais informação sobre algumas novas idéias de
arrecadação de fundos.
Noite das Obras de Arte
o O show acontecerá no dia 23 de maio em ambos o ginásio (exposição de artes) e a cafeteria (as
apresentações do coro e a banda musical). Precisaremos de mais voluntários para ajudar na
organização do evento e n a retirada das artes que estão à expoxição.
Liga do Lego – Kevin Harris
o A sessão de primavera já chegou ao fim. As matrículas foram muitas e o clube foi um sucesso.
Roboticos – Kevin Harris
o A nossa escola Potter Road estará participando do desafio de escolas, no dia 20 de maio ao
meio dia na escola de ensino médio Walsh, competintindo com a escola Barbieri e Dunning.
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Um folheto foi enviado para casa na sexta feira passada. Todos estão convidados a
participarem

President’s Report – Relatório da Presidente – SaRah BoweRs
•
•
•

•
•

O livro de regulamento do PTO precisa ser revisto e atualizado. O comitê já foi formado e eles planejam
se encontrar durante o verão para definir uma proposta final que será voltada na reunião de outono.
Para o presente annual de professores, o PTO estará comprando 20 cadeiras e 3 mesas para a reforma
da sala de professores.
Agradecemos ao pai Kyle Wolfe por estar criando uma nova e mais improvisada versão do logotipo de
pantera da escola Potter Road. O PTO votou e aprovou o uso do novo logotipo atualizado. Ele será
colocado em arquivo e assim todos o terão disponível para uso todo o tempo.
MySchoolAnywhere, nosso novo programa de diretórios e gerenciamento está em proceso de cadastro
de dados das famílias e funcionários da escola, com lançamento para o outono de 2018.
O PTO aprovou a proposta de arrecadação de fundos da Miss Weiss, a licensa para o uso do
MysteryScience no valor de $499, que involve a participação de toda a escola. A amostra da licensa será
experiementada por todas os professores e a data de validade da sua amostra vence em junho.

A reunião foi encerrada por Sara Bowers as 8:15 da noite
Este foi o ultimo encontro do ano escolar 2017-2018. O próximo encontro será no outono.
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