Potter Road Elementary School PTO
Data | hora 4/10/2019 7:30 PM | Reunião convocada pela SaRah BoweRs

Relatório administrativo - Larry Wolpe












As Loucuras de Marco foi muito divertido, as crianças gostaram. As atividades unem a todo na escola.
Os professores da 2ª e 3ª séries participaram do desenvolvimento profissional sobre o Workshop de Matemática.
O modelo é semelhante aos nossos métodos de leitura e escrita, que permite aos alunos trabalharem no seu
próprio ritmo e em pequenos grupos. Outras series também estarão usando o modelo com o passar do tempo.
O teste do NAPE aconteceu no mês passado, os dados coletados foram reportados ao governo federal. Todos os
alunos que participaram fizeram um excelente trabalho permanecendo na tarefa e completando as avaliacoes.
Os alunos foram escolhidos aleatoriamente para participar.
O MCAS começou hoje, tem havido muito trabalho de bastidores em preparação. Encorajando os alunos a
fazerem o melhor possível.
As excursoes das 4ª e 5ª séries (para o Orquestra Sinfônica de Boston e Museu de Belas Artes, respectivamente)
foram excelentes, houve muita exposição de belas artes dos alunos da PRS, o que é fantástico.
As visitas escolares para as sessões de informação do jardim de infância foram ótimos, os pais pareciam muito
animados com as experiências futuras de seus filhos.
A equipe de Robótica teve sua competição no último final de semana, um grande obrigado ao Sr. Harris por
todo o trabalho duro.
O tema do PBIS no mês passado foi de confiança, este mês é o autocontrole. Relmbrando os alunos sobre
bondade e segurança no parquinho da escola.
Conferências de professores e pais estão chegando, assim como o concerto de primavera no dia 22 de maio e a
noite de Belas Artes.
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Há uma grande participação no clube, quase US $ 1K acima com relação ao ano passado.
A Amazon está em US $ 826 agora, em comparação com US $ 1K no ano passado. Certifique-se de usar o link
para dar crédito ao Potter pelas suas compras.O Clube de Robotica participará de um Desafio de Robotica no
dia 6 de abril às 13:00. Acontecerá na Walsh Middle School e haverao muitas escolas participando. Todos são
bem vindos para assistir as equipes em ação e torcer pela PRS. (A entrada é grátis.)
Estamos dentro de US $ 300 do valor da receita do ano passado. As despesas aumentaram um pouco, mas
esperávamos o aumento e podemos absorvê-lo. Os pedidos de doacao diminuíram em relação ao ano passado.
Os projetores foram montados nos tetos das salas de aula do primeiro andar e, durante as ferias de abril, as salas
de aula do segundo andar serao atualizadas.
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Noite das Belas Artes – O sign up genius estará sendo enviado, pois muitos voluntários serao necessários para
ajudar a preparar a exibição de arte dos alunos. Cada aluno terá uma tela e uma ceramica exibidos este ano.
Robótica - foi um grande sucesso, e esperamos que os clubes de robótica sejam expandidos para outras escolas
no próximo ano.
Fun Run - a reunião dos professores é em 29 de abril, o comicio sera dia 24 de maio, e a corrida é quarta-feira, 5
de junho. Haverao duas corridas, uma para K, 1 e 2 series e outra para 3, 4 e 5 series. Um sign up genius sera
einviado para os voluntários, e ainda há alguns lugares disponíveis caso você quiser patrocinar camisetas





personalizadas do PRS. . A ordem das camisetas sera enviada em breve, e os patrocinadores cobrirão o custo de
uma camisa para cada aluno. A meta deste ano é arrecadar US $ 12.500 (no ano passado foi arrecadado
aproximadamente US$ 15K). No próximo ano, em vez de uma corrida propriamente dita, eles farão uma festa
Just Dance Revolution, que acontecera nos meses de inverno. Precisamos de uma cadeira para supervisionar
isso para o próximo ano. A empresa faz a grande maioria de todo o trabalho, só precisamos comercializá-lo e ser
a ligação entre a equipe e a PRS
Novas cadeiras - no ano que vem, estaremos procurando pessoas para liderarem as cadeiras de:
- Charleston Wrap
- Lego League
- Robotics
- Monster Money Challenge
- Scholastic Book Fair
- Restaurants
- Fun Run
- Celebração do Dia da Independência do Brasil no dia 7 de setembro
Orientação para o jardim de infância - segunda-feira, 3 de junho, um sign up genius será enivado para os pais
ajudarem.
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Procedimentos de desembarque de alunos atrás da escola: há muitos incidentes perigosos ocorrendo. O diretor
de segurança de Framingham, junto com o superintendente Dr. Tremblay, observaram os procedimentos em
vigor e forneceram conselhos sobre como melhorá-los. Os cones estão sendo configurados para fazer duas pistas,
uma para desembarque rapido e outra para o estacionamento. São necessários pais voluntários para ajudar com
isso. A ata da reunião do PTO de fevereiro de 2019 foi revisada e e aprovada pela diretoria.
Os vencedores do sorteio foram anunciados. Uma carta para agradecer as empresas por suas doações, que
incluirão nosso ID fiscal, será elaborada. Um cálculo aproximado mostrou que levantamos US $ 269 com o
sorteio.
Foi apresentada uma ideia para compor um resumo do fim do ano que iria para toda a escola, para permitir que
a comunidade do PRS soubesse o que o PTO pôde apoiar ao longo do ano. Essa ideia foi fortemente apoiada
pelo PTO.
A sra. Camerata propôs uma ideia para iniciar um clube de Dungeons & Dragons (Dragoes e Calabouço). É um
jogo colaborativo que ajuda as crianças a se comunicarem. Provavelmente estaria aberto aos alunos do 5º ano.
Detalhes serão discutidos como a idéia foi apoiada por todos.
As atas da reunião de março foram aprovadas.

A reunião foi encerrada às 20h35 por SaRah Bowers.

A próxima reunião do PTO acontecerá na quarta-feira,
8 de maio, às 18h30 no refeitório.
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