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Relatório do administrador – Larry Wolpe
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•
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•

•
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Muitos eventos recentes divertidos, incluindo Noite de Aprendizagem Familiar, Feira da Abóbora, Dia do
Chapéu Louco, Dia do Espírito do Red Sox
Os professores estão completando seu desenvolvimento profissional em tópicos como leitura, comportamento,
aprendizado de adultos, workshop de matemática, RCP, etc.
iReady - todos os alunos, exceto aqueles que estão no programa de duas vias, estão usando isso para instrução
de matemática e alfabetização; vendo o aumento do investimento dos alunos e a definição de metas com
professores / alunos.
Social / Emocional - O tema de novembro é “gratidão”. Há anúncios diários e discussões em sala de aula sobre
esse tema. Há também ênfase / incentivo para agradecer aos motoristas de ônibus, à equipe da cafeteria e a
outros ajudantes.
PBIS - trabalhando na manutenção deste programa e nos valores fundamentais (seja gentil, seja seguro, trabalhe
duro). Para os alunos que precisam de ajuda extra, uma equipe (professores, assistentes sociais, conselheiro de
orientação, etc.) trabalha com as famílias para desenvolver essas habilidades na escola e em casa. Os pais
também podem ajudar, encontrando oportunidades para elogiar as crianças em casa.
Realizaram recentemente conferências entre pais e professores e foram bem atendidas. Os professores estão
satisfeitos com o nível de apoio que recebem dos pais. Os professores estão sempre disponíveis, por isso os pais
devem se sentir à vontade para solicitar reuniões com os professores em qualquer momento durante o ano, se
tiverem preocupações em algum momento.
Idosos da comunidades Two Life tricotaram chapéus e luvas para as turmas xo pré-escola (um programa que já
dura vários anos).
Trot do Peru (ou marcha do Peru) chegando - dia de diversão na quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças
(evento somente para estudantes).
Chat Administrativo do Café - recentemente hospedado com Gabi Oliveira. Ela está à procura de feedback dos
pais sobre a nova transição do programa de mão dupla. Ela recebe todo o feedback (bom, ruim, etc.) para o seu
projeto de pesquisa.
O Sr. Wolpe fez uma apresentação sobre o *absenteísmo crônico que ele espera disponibilizar em breve - boa
informação. (*excesso de ausência das crianças na escola)
Gratos pelos edifícios e terrenos pela instalação de drenos pela entrada traseira da escola para combater
inundações, e também pela instalação de novos sinais na porta de entrada da frente.
TeachingTolerance.org é um ótimo recurso para o currículo para ensinar os alunos sobre como combater o viés
cultural. Os professores do PRS usam este site e os pais também podem encontrar informações valiosas.
Grandes tópicos sobre como conversar com os alunos sobre muitos tópicos difíceis, incluindo incêndios
florestais, etc.

Relatório do Tesoureiro – Kevin Harris
•

•

Potter Road mudou recentemente a sua firma de contabilidade. A nova empresa é local (muito acessível,
experiente com organizações sem fins lucrativos). Analisando atualmente nossas contas para garantir que tudo
esteja devidamente documentado, arrumado, etc.
Bom começo para o ano - FYTD (1 de agosto - hoje)

o
o
o
o
o
o
o
o
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o

Taxas de atividade $ 2460 (ano passado $ 2600)
Amazon $ 248 (ano passado $ 320) - Por favor, use o link PRS Amazon (não o Amazon Smile) para fazer
compras!
Doação direta $ 1815 (ano passado $ 1910)
Doações Recebidas $ 2075 (ano passado $ 1376) - inclui Saxonville Haunted Yards, etc.
Charleston Wrap $ 2.727 foi gasto (o PRS receberá uma parte disso)
Bank Interest $ 70 (ano passado $ 7)
Monster Money Challenge $ 2109 (ano passado $ 2220)
Pumpkin Fair $ 4399 (ano passado $ 4334)
Box Tops (acima para este ano - já em US $ 700 mais e estes serão contados novamente na primavera)
Acumulado Total $ 68.391 no banco (cheque e poupança) - com alguns grandes projetos planejados para
o ano.

Relatório de captação de recursos – Jaime Cesar
•

•
•

•
•
•

Noite do restaurante California Pizza Kitchen, agendada para o dia 12/13. Eles doam 20% das vendas de
jantares, entregas e refeições (durante todo o dia, excluindo bebida alcólica) se você fornecer o panfleto ao
comprar. Outros fundraisers restaurante TBD.
A Noite da Família Potter Road será no dia 5 de dezembro, das 18h30 às 19h30 - inclui banquete, passeio de
biscoito, festa do pijama, feira do livro Scholastic e cantos aconchegantes para o conto de histórias.
A Scholastic Book Fair precisa de uma nova cadeira de voluntariado para o próximo ano – favor avisarem Jaime,
Jasmine ou Suzanne Burke se você está interessado. Qualquer um interessado pode pedir à Suzanne este ano
para ensinar a rotina. Programa muito divertido!
Leilão de primavera nas obras (provisoriamente em abril) - fora do local, somente para adultos, o planejamento
está em andamento. Vai precisar de voluntários para ajudar a solicitar itens de leilão, etc.
Por favor, continue apoiando captação de recursos em andamento (Ex. Box Tops, Amazon, doação direta, Stop
& Shop, etc.)
Obrigado por todos os que ajudaram na Pumpkin Fair - também precisam de novo (s) presidente (s) de
comissão para isso – a data poderá ser alterada para o início do mês para evitar conflitos. Atualmente, existem
duas cadeiras de comissões, mas as responsabilidades podem ser divididas entre um grupo maior (até 10
pessoas) trabalhando juntas para facilitar.

Relatório de Comitês - Jasmine Laffin
•

•

•

Comitês que precisam de cadeiras (Jasmine tem descrição de cada papel - por favor entre em contato com ela se
estiver interessado)
o Feira da Abóbora, Feira do Livro, Desafio Monster Money (precisa coletar e contar dinheiro todos os
dias, atualizar o quadro na escola todas as manhãs - todos os materiais já foram feitos), Charleston Wrap
(já configurado e só precisa de coordenação), Creative Arts
o Necessidade de contato com clubes e atividades para garantir que todos os clubes cumpram as políticas
e procedimentos, tais como permissões, locais, taxas de atividade (incluindo familia)
o será um ensaio do coral. O coral acontecerá no Heritage no dia 15 de dezembro às 14:00 da tarde)
Kids With A Cause tem um ótimo começo - 52 alunos! A campanha do casaco está em andamento e continuará
até novembro / dezembro. A campanha irá apoiar Antons, assim como nossos próprios alunos no PRS (no lugar
de Snow Buddies). A próxima reunião em 12/5 será um ensaio do coral. O coral acontecerá no Heritage dia 15/12
às 14:00.
O formulário de inscrição em robótica foi para alunos da 4ª / 5ª série (horário de mudança no início deste ano)
de 26 de novembro a 8 de abril. O clube se reunirá na segunda-feira às 3: 15-4: 45. Formulários de inscrição
devidos até sexta-feira. Mais pais voluntários necessários. 07 de abril será desafio anual de robótica na Walsh
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Middle School - evento gratuito, aberto ao público.

Comitê Escolar - Fuller Middle School Project – Scott Wadland
•
•

•

•
•
•

•

Apresentou vídeo do Fuller School Building Committee sobre o plano de substituir Fuller.
Framingham trabalha nisso há seis anos. A Massachusetts School Building Authority (MSBA) aprovou uma
doação de US $ 39,5 milhões para fazer esse projeto com o FPS. O FPS foi recusado várias vezes anteriormente
para financiamento (o MSBA apenas financia 8-10% dos projetos por ano). Se Framingham rejeitar isso,
perderemos oportunidades significativas de financiamento.
Fuller está em condições precárias tem sido uma despesa significativa para a cidade por ano para sua
manutenção. Além disso, foi construído como uma escola secundária e não foi projetada adequadamente para
seu uso atual. Também não é devidamente isolada, e há um enorme problema de umidade na escola - as vigas
do piso estão desmoronando e tem que haver uma centena de tomadas temporárias para manter a escola no
lugar. Não compatível com ADA no mínimo. Não atende aos códigos estruturais atuais. Contém material
perigoso, sistemas antigos, etc.
O custo para renovar o edifício existente para padrões apropriados (sem novo plano ou suporte do MSBA) seria
de US $ 131 milhões
O novo plano é concebido como uma escola do STEAM.
O custo total é de US $ 98,3 milhões / o Estado financiaria US $ 39,5 milhões. A votação em 11 de dezembro será
necessária para aprovar a exclusão da dívida (a residência média provavelmente precisará pagar US $ 100 a
mais por ano ao longo de 20 anos). Depois que a nova escola for construída, isso liberará alguns dólares para
outros projetos de manutenção escolar necessários - atualmente, todo esse dinheiro está sendo despejado na
Fuller devido às suas amplas necessidades de manutenção.
Projeto de construção de dois anos. Se financiado, o novo ensino médio será aberto no ano letivo de 2020.

Moção para Aprovar a Minuta – SaRah Bowers
•

A ata da reunião do PTO de outubro de 2018 foi revisada e aprovada pelo Conselho.

A reunião foi encerrada às 20h30 por SaRah Bowers.

A próxima reunião do PTO acontecerá na quarta-feira, 5 de
dezembro, às 18h30 no refeitório, junto com a Potter Road Family
Night.
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