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Bem-vindos – Jaime Cesar and Jasmine Laffin



SaRah BoweRs (Presidente) estava fora da cidade, Jaime e Jasmine tomaram a inicativa pra executar a reunião.
A Ata da reunião de Janeiro foi aprovada.

Relatório de administração – Larry Wolpe









Testes para centenas de aprendizes de inglês está completo, o foco está agora na temporada MCAS. Atualmente
trabalhando na Associação Nacional de testes de progresso educacional, uma vez que Potter foi selecionado
aleatoriamente pelo NAPE. O teste acontecera no dia 4 de março; os pais podem cancelar a participacao de seus
filhos nesse teste (eles já teriam ouvido se seus filhos foram selecionados para fazer parte dele). Historicamente,
Massachusetts se sai muito bem nesse teste.
O dia dos Patriots foi divertido para todos os envolvidos, e as apostas amistosos foram bem vindas.
Dia Mundial de leitura em voz alta foi recentemente comemorado, muitos leitores convidados participaram dentro
das salas de aula.
O concerto de Inverno foi um grande sucesso.
Do lado de fora do escritório do Sr. Wolpe tem um medidor de amor, como o tema deste mês em Potte Road é
compaixão e empatia, os alunos tem escrito mensagens amáveis e elogios uns aos outros.
Uma arrecadacao de tenis está começando para estudantes de Educacao Fisica (PE). Todos os tamanhos de tenis
infantis usados e em boas condicoes podem ser trazidos, para que todas as crianças possam participar na Educacao
Fisica.
Os meninos da 5ª série têm se promovido em um vídeo, e gostariam de organizar uma campanha para fazer kits de
estresse para os alunos da 4ª e 5ª séries, uma vez que eles tem se sentido academicamente estressados. Eles têm
estado muito envolvidos pesquisando, e estão trabalhando em idéias para angariar fundos para os kits.

Relatórios do Comitê


Festa do Dia dos Namorados (Sweetheart Dance) – Lisa Derosa
- 447 ingressos foram vendidos, apenas 8 famílias nao conseguiram comprar os convites. Uma comunicação
antecipada e freqüente ajudou em aliviar as queixas sobre a venda dos bilhete antes que ela começasse. Feedback foi
esmagadoramente positivo, abri o ginásio deu a sensacao de nao estar tão lotado, e o karaoke foi um grande sucesso.
A maioria das famílias compraram três ou quatro ingressos, mostrando que esse é um evento definitivamente
familiar. Continuaremos a abranger todas as series e suas famílias. Os pais foram agradavelmente surpreendidos que
todos os doces eram de graca. Este evento não se destina a arrecadar fundos, mas sim a ser um evento de família.



Captação de recursos – Jaime Cesar e Jasmine Laffin
- Dois eventos de arrecadacao na Pizzaria UNO estão chegando, terça-feira 02/19 e quinta-feira 03/07. Mooyah
arrecadacao será terça- feira 9 de abril.
- Haverá uma troca de livro entre as família juntamente com um jantar comunitario na quarta-feira 10 de abril, que
é também a noite da reunião PTO de abril. Em vez de ter um leilão em abril, havera um sorteio semelhante ao
que houve na feira de abóbora, durante o evento de troca de livros ente as familias. O “sing up genius” será
enviado para ajudar a obter, com as empresas locais, prêmios para o sorteio.
- O último “Cookie Walk” foi um grande sucesso, e provávelmente acontecera novamente durante a noite de belas
artes, e possívelmente no piquenique de fim do ano também.

-

A corrida divertida – “Fun Run”- está chegando, camisetas com o nosso logotipo estão sendo projetados.



Quadrado 1 arte – Susan Migliorisi
- Toda a arte será enviado meados de fevereiro, os pais serão capazes de encomendar a partir de catálogos em
março.



Kindergarten Tours – Visitas ao Jardim da infancia
- “Sign up genius” sera enivado em breve para as visitas de quinta-feira 14 de março a 1:30pm e 6pm. Os adultos
estarão liderando os passeios este ano em vez dos estudantes, e ter famílias que fazem parte do programa
bilingue - two-way- seria excelente



Liga de Lego – Kevin Harris
- O time se reunirá às quartas-feiras este ano, e começara após as férias de fevereiro. Necessitamos de
Treinadores adicionais.



Box Tops, Stop & Shop, Amazon – Michelle Lund
- Em outubro, 6000 Box tops haviam sido recolhidos; em Janeiro, outros 2.000 tinham sido recolhidos. 1º, 2º e 3º
lugares no concurso estao todos muito próximos. $666 levantado ate dezembro, com outros $300 submetidos
desde então. Stop & Shop ganhou $903 para o ano. O total da Amazon parece menor do que deveria ser ($458
desde setembro)- iremos verificar no link na página da Amazon para ter certeza de que está funcionando
corretamente.



BOKS
- Os treinadores são necessários para o BOKS, os formulários vão voltar para casa em breve. Se um dos pais forem
treinadores seu filho automaticamente pode participar. Esta é uma grande loteria e apenas 40 crianças podem
fazer parte do programa. Os alunos gostam tanto que eles estão "jogando" BOKS são recesso!



Dream Big Arcade Club
- Este é um novo clube para as 3 e 5 series, e é gerido pelo SAGE professor Leigh Moore. Eles vão se reunir para
projetar e construir jogos de arcade, que será apresentado no piquenique do final do ano. 23 estudantes
aderiram.



Agradecimento aos Motorista de ônibus e staff
- Houve uma participação muito boa este ano para o café da manhã de valorizacao dos motorista de ônibus, tudo
correu muito bem.
- O almoço de agradecimento do staff será dia 8 de maio.



Liga robótica – Kevin Harris
- 23 alunos estão participando, e há equipamentos suficientes para todos os alunos. O próximo desafio será 7 de
abril na Walsh Middle School. Há um pensamento muito criativo acontecendo, os alunos têm modificado o que
eles estão trabalhando sem um livro ou manual. Um substituto será necessária para o próximo ano, pois será o
último ano de Kevin executando o clube. Os encontros sao as segundas-feiras as 3:30.

Relatório do tesoureiro – Kevin Harris




Festa do Dia dos Namorados (Sweetheart Dance) - valor final em breve; Não é um fundraiser, mas um evento
divertido.
Arrecadacao dos restaurante-$488.71, um pouco menos do que no ano passado. (Este ano foi menos planejado e
novos lugares foram escolhidos.)
Amazon – arrecadacao esta inferior do que o esperado, link será verificado. O envio de lembretes para usar o link
podera ser útil.




Quatro novos microfones foram comprados para o sistema de som para o palco/cafeteria, o resto do equipamento
está a caminho.
Uma votação foi feita para que o PTO doasse até $500 para o distrito, para a próxima excurcao da 4 ª série para a
Orquestra Sinfônica de Boston. Esta é uma grande oportunidade para todos os estudantes para conhecam Boston e
vivenciem a BSO, uma vez que nem todas as crianças tiveram a oportunidade de ter ido a Boston antes. Dr. Tremblay
está trabalhando em equidade em todas as escolas, para permitir que cada aluno para ser capaz de ir. Esta viagem é
financiada pelo distrito (todo o transporte será ônibus fretado, uma vez que os ônibus escolares terão de estar de
volta em Framingham para rotas da tarde). Ate agora há um déficit $1388 em todo ditrito (para que nenhum
estudante precise pagar nada). Nosso PTO tem os meios e a habilidade de ajudar com o deficit, se ainda houver
depois que as contribuições adicionais entrarem. O PTO votou sim para a doação de $500.

Informações de fechamento





A reunião de março será no PRS, e não um local externo. Gabby Oliveira vai compartilhar o que aprendeu com sua
pesquisa sobre o programa bilingue (two way), e também trará comida. O restante das reuniões deste ano serao na
escola, talvez no próximo ano as reunioes serao em local fora da escola.
O diretor de segurança do distrito veio a PRS para ver os problemas em andamento no estacionamento, na chegada e
na saida da escola, que estão acontecendo na Griffin e Turner Roads. Alterações nos sinais poderao ser feitas,
juntamente com outras ações possíveis. Estacionamento atras da escola tambem tem sido um problema de
segurança ultimamente.
A ideia de informações das reuniões do Conselho escolar a serem compartilhadas durante as reuniões do PTO foi
mencionada. Talvez a informação poderia ser adicionada nos relatórios administrativos.

A próxima reunião do PTO acontecera quarta-feira, dia 14 de março às 6:30pm na PRS.
Reunião encerrada às 7:28pm

