MINUTOS DE ENCONTRO
Potter Road Elementary School PTO
Data | tempo 9/12/2018 7:00 PM | Reunião convocada para ordenar por SaRah BoweRs

Boas-vindas e Introdução da Diretoria da PTO 2018-2019 - SaRah BoweRs
●
●
●
●
●
●
●

SaRah BoweRs, Presidente
Jasmine Laffin, Vice-Presidente de Comitês e Voluntários
Jaime Cesar, vice-presidente de captação de recursos
Kevin Harris, tesoureiro
Colleen Frost, Co-Secretário: Record Keeper
Aimee Stanley, Co-Secretário: Comunicações Eletrônicas
Corrine Sonia, Co-Secretária: Comunicação Física

Relatório do administrador - Larry Wolpe
●

Graças ao PTO pelo apoio contínuo e investimento na escola. Durante o verão, as cortinas do palco foram
instaladas e são ótimas. Também agradeço ao PTO (especialmente Jaime Cesar) por organizar um dia de
picolé em um dia extremamente quente. Enfermeira Archambault, professores e pais voluntários
trabalharam juntos para proporcionar a cada aluno um picolé seguro ou tratamento alternativo (devido a
alergias). Foi muito trabalho para todos os envolvidos, mas os alunos gostaram.

●

Este ano teve um grande começo. Temos um total de 530 alunos, incluindo 86 alunos do jardim de infância.
O novo programa bilíngüe em dois idiomas está indo bem.

●

Foi maravilhoso ver tantas famílias no recente piquenique em toda a escola de Framingham (novo este ano)
e no piquenique de boas-vindas da Escola Potter Road.

●

Também recebemos muitos novos funcionários este ano:
o Luanna Silva, K (Programa 2 Way)
o Josefa DaSilva Carvalho, 1ª (Programa de 2 vias)
o Miriam LapaSilva, 1ª (Programa 2 vias)
o Yetxaira Barbosa-Acosta, assistente do 1ª
o Lauren Harrison, 2ª série
o Heather Alden, 4ª
o Marjorie Teague, Centro de Aprendizagem séries 4 ª / 5ª
o Edna Semprum, série K
 / 1 ESL
o Michelle DaCosta, vice-diretora

●

Obrigado à nossa equipe por participar desta noite - Kristi Daley e a enfermeira Maureen Archambault

●

Redes sociais - É compreensível que as pessoas queiram discutir problemas nas mídias sociais, mas, por
favor, abordem quaisquer preocupações ou comentários relacionados à escola antes de publicar qualquer
coisa nas redes sociais. A administração está muito aberta para discutir esses problemas diretamente.

●

Atualizações do Nurse Archambault
o

20 anos na Potter, o objetivo é a segurança e a saúde de cada criança. Também interessado em saúde da
visão - criou um clube chamado “Vision United”, que se reúne durante a hora do almoço. Atualmente
tem 40 membros e está aberto a novos membros que usam óculos - entre em contato com a enfermeira A
para participar. Ela também ajuda com BOKS (antes do clube de fitness da escola).

“Caçadores de Mitos” – Jaime Cesar e Jasmine Laffin

Algumas pessoas se sentem intimidadas por se envolverem com o PTO ou não sabem do que se trata. Aqui estão
algumas percepções errôneas comuns e perguntas freqüentes. Todos os pais do Potter são automaticamente
membros do PTO e todos são bem-vindos e encorajados a participar!
●

MITO: O PTO é apenas para os pais que ficam em casa. FATO: O PTO é para todos! Temos voluntários que
ficam em casa; trabalhar a tempo parcial a tempo inteiro; ter os pequenos em casa, pré-escolares, colegiais e /
ou estudantes universitários; estão continuando sua própria educação; e mais.

●

MITO: O PTO tem toda a ajuda de que precisam. FATO: O PTO dá as boas-vindas a todos e continua
precisando de voluntários para vários eventos, captação de recursos e comitês durante o ano todo. Nós
precisamos de você!

●

MITO: O voluntariado para o PTO leva muito tempo. FATO: VOCÊ decide quanto tempo para dar. Existem
inúmeras oportunidades para ajudar em um único evento, ou para lidar com apenas uma tarefa por ano, ou
você pode se envolver em uma base contínua. De qualquer forma, sua ajuda é bem vinda e muito apreciada.

●

MITO: Voluntários da PTO precisam estar na escola durante o dia. FATO: Grande parte do trabalho da PTO pode
ser feito em casa, conforme sua programação, ou ocorre durante os eventos noturnos ou finais de semana.
Sim, existem oportunidades de voluntariado durante o dia da escola, se você puder fazê-lo. Você escolhe um
cronograma que funcione para você.

●

MITO: O PTO sempre tem os mesmos voluntários e todos se conhecem. FATO: Temos a sorte de ter muitos
voluntários que retornam, mas também damos as boas-vindas a todos os anos. Nós gostamos de trabalhar
juntos e fazer novos amigos. Voluntários variam de pais da pré-escola até a 5ª série, por isso é uma ótima
oportunidade para conhecer novas pessoas.

●

Mito: O PTO está definido com suas atividades e eventos para o ano. FATO: O PTO repete certas atividades todos
os anos, mas também tenta continuamente novas atividades, captação de recursos e eventos. Essas novas
ideias vêm de voluntários. Enquanto tentamos planejar com antecedência, é apenas o começo do ano letivo e
ainda há muito tempo para fazer ainda mais pelos alunos e pela escola este ano. E nós queremos que você
seja parte disso tudo!

Como você pode ajudar? - Jasmine Laffin
Potter Road oferece muitos clubes e atividades antes e depois da escola para os alunos, muitos dos quais são
liderados pelos pais. Há também um número de comitês e oportunidades de voluntariado que estão procurando
novos membros, e alguns estão procurando por uma "sombra" para trabalhar com o presidente do comitê a fim de
assumir essa posição no próximo ano. Veja abaixo uma lista de comitês. Se você estiver interessado em alguma
dessas oportunidades, entre em contato com potterroadpto@gmail.com e nós o colocaremos em contato com o
correto da pessoa.
o

BOKS (Building Our Kids Success) - clube de fitness antes da escola, treinadores queriam

o

Feira do Livro Scholastic - feiras de livros de outono e primavera, voluntários e sombra necessária

o

Captadores de fundos BoxTops / Amazon / Stop e Shop - coordene e promova esses captadores de recursos

o

Brainstormers

o

Charleston Wrap - bens domésticos e venda de papel de embrulho; o produto suporta nosso PTO, sombra
necessária

o

Atividades de 5ª série - apoiar atividades de captação de recursos em toda a escola e organizar eventos do 5º
ano

o

Salão de Belas Artes - Voluntários penduram obras de arte para a Noite das Belas Artes em maio,
precisavam de voluntários em assembléia e colapso

o

Hospitalidade - organize eventos de reconhecimento para professores e funcionários, motoristas de ônibus,
etc.

o

K Orientação e Tours -Bem-vindo novas famílias para PRS e responder a perguntas para os pais entrantes
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o

Crianças com uma causa (KWAC) - clube de serviço comunitário mensal para alunos, voluntários
necessários

o

Paisagismo - ajude a embelezar as áreas do canteiro de flores ao redor de nossa escola, o voluntário precisa

o

Lego League - clube de Lego semanal após o horário escolar acontece na primavera, voluntários e sombra
são necessários

o

Mini Grant Program - reveja e conceda pedidos de mini-grant para professores e funcionários

o

Monster Money Challenge - concurso de arrecadação de fundos ocorre no outono. As classes competem
para encher potes com dinheiro para ganhar pontos. Os voluntários precisam promover o concurso e contar
dinheiro diariamente. Sombras necessárias.

o

Portuguese Liaison - ajude a traduzir as comunicações do PTO para o português e assegure que os membros
da comunidade de língua portuguesa estejam incluídos. Precisa-se de voluntários.

o

Pumpkin Fair (veja abaixo) - Sombras necessárias.

o

Fundraisers do restaurante e do piquenique - organize fundraisers do restaurante 4-6 por o ano, including
vendas do pizza e do refreshment no piquenique do outono e da mola. Sombras necessárias.

o

Robótica - depois de clube da escola ocorre na primavera. Nós precisamos de voluntários.

o

Fotos da Escola - trabalhe com o fornecedor de fotos para agendar o dia da foto e retomar o dia, bem como
as comunicações com os pais.

o

Drama Club - depois de clube da escola acontece na primavera, os voluntários precisam.

o

Sweetheart Dance - dança da escola de fevereiro. Voluntários necessários (para check-in, acompanhante,
vendas de cravos, assados, etc.)

o

PTO em toda a cidade - participe de reuniões mensais da PTOC e represente a Potter Road.

o

Creative Arts - organize programas de enriquecimento para cada série. Sombra queria.

o

The Pumpkin Fair - Sábado, 20 de outubro, das 12h às 16h. Este evento acontece dentro de casa e requer a
ajuda de muitos voluntários para torná-lo um sucesso. Esta é uma fantástica arrecadação de fundos para a
escola, bem como uma divertida atividade comunitária e uma tradição da Potter Road. Haverá um
formulário de inscrição on-line genial que será enviado por e-mail. Precisamos de ajuda com muitas
atividades, incluindo configuração e limpeza, venda de bolos, venda de alimentos, instalação e supervisão
de casas assombradas (doações de decoração também desejadas), jogos infantis e insufláveis no ginásio,
venda de ingressos para rifas etc.

Moção para Aprovar Minutos – Colleen Frost
As atas da reunião do PTO de maio de 2018 foram revisadas e aprovadas pela diretoria.
As atas da reunião do conselho de junho e agosto do PTO foram revisadas e aprovadas pelo conselho.
A reunião foi encerrada às 20h00 por SaRah Bowers.

A próxima reunião do PTO acontecerá na quarta-feira, 10 de
outubro às 19h30 no refeitório, depois da Family Learning
Night.
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