ATA Reunião 4/08
Participantes:
Alexandre Abbatepaulo
Cristiane Leme
Daniela De Angele
Veridiana Martinussi
Jane Magalhães
Silvia Souza
Carla Loureiro
Gloria Domenech
Susana Oliveira
Gisela Toledo
Maria Schmidt
Gislaine M.G. Sahade
Ricardo Rubeiz
Fernanda Iunes
1. Pendêcias da Reunião anterior
 Resultado da RIFA: R$32.300,00
 Destino da arrecadação: Mutirão da Santa Casa
 Jornada de Profissões: Alexandre passou as informações da
última Jornada que foi um sucesso, melhor índice de
palestrantes e alunos, participação de ex-alunos, alunos do
Grëmio e 9o ano. O formato já está bem funcional e ele espera
que no próximo ano tenha mais participação na indicação dos
palestrantes.
 Aplicativo de Comunicação da Escola já está em teste e
funcionará no primeiro momento como uma agenda com
circulares, calendário, informações relevantes.

2. Definições do Mutirão: Cristiane Leme informou que o Mutirão
ainda está sendo avaliado e alinhado pela Santa Casa e pelo
Stefano. Estão verificando possibilidade de fazer a digitação das
Notas Fiscais na própria Escola.
Previsão do evento: 26 de agosto.

3. Planejamento das próximas ações sociais
Bazar do EJA: 14 e 15 de setembro. Supervisão da Silvia Souza
Troca de Uniformes: ainda sem data prevista mas juntamente com
a troca de livros da Escola. Supervisão da Silvia Souza e Gisela
Toledo
Reforçar a doação de uniformes através de e-mail explicativo para
os pais.
Bazar Bacana: 25 e 26 de novembro. Supervisão da Fernanda Aidar
e Veridiana

4. Reestruturação da Aploc
O Grupo de trabalho já trouxe os comentários revisados pela Gisela
Toledo e por uma agëncia para implantar a pesquisa com os pais da
escola. Próximos passos: versão final do questionário será enviada
ao Alexandre Abbatepaulo, possível entrevista com Diretoria e
verificar possibilidade com a escola de aplicar a pesquisa.
5. Ciclo de Palestras
A última palestra foi com o psicólogo Tiago Tamborini. A palestra
foi muito elogiada pela maioria dos pais que participaram e o
Alexandre recebeu vários feedbacks positivos. Não há nenhuma
palestra confirmada para o mês de agosto ainda.
Alexandre nos informou que a Escola já tem a palestrante Claudia
Brioste sobre uso de celular e internet confirmado para setembro.
Além disso a possibilidade de trazer a Rosely Sayão, ainda sem
confirmação. Sugerimos um evento com o palestrante Tiago
Tamborini para os alunos do Ensino Médio. Alexandre vai entrar
em contato e verificar a possibilidade com a Orientadora
Pedagógica Karyn.

