Ata da Reunião de Diretoria APLOC
Data:
Participantes:

03 de Fevereiro de 2017
Silvia Souza, Ricardo Rubeiz Jr, Gisela Toledo, Claudio Wilberg,
Fernanda Iunes, Daniela De Angele, Carina Quito, Jane
Magalhães, Cristiane Leme, Adriana Piraino, Ricardo Cotrim, Carla
Loureiro e Veridiana Martinussi.

Considerando que tratava-se da 1ª reunião do ano e que em 2016 houve uma
movimentação considerável notada pelos Pais na LC de fluxo de alunos o Abbatepaulo fez
uma apresentação detalhada a mesma realizada para o Conselho explicando e
justificando a entrada e saída de alunos em 2016. A conclusão da apresentação é que o
maior fluxo de saída de alunos se deu no infantil principalmente em decorrência da
construção do novo prédio da Mobile em contra partida o maior fluxo de entrada de alunos
na LC foi no ensino médio. Abbatepaulo informou que houve uma queda menor nas
matriculas de 2017 indicando uma estabilidade e normalidade. O fator financeiro também
teve impacto no fluxo de saída de alguns alunos.
1) Apresentação dos Pais/Vídeo Aploc – Foi elaborado um novo vídeo da Aploc que foi
apresentado na reunião de Pais no inicio do ano. A ideia era reforçar o vídeo c/
imagens que tem um impacto maior nos Pais que assistem e “falam por si só!”. O
objetivo natural é de mais uma vez apresentar para os Pais os projetos que a Aploc
esta envolvida durante o ano e recrutar novos Pais para associação.

2) 1º Semestre de Atividades – Além dos projetos já consolidados como Espaço Bacana,
Rifa Junina e apoio ao Jornada das Profissões existe um objetivo claro da Aploc de
assumir a responsabilidade de realizar Palestras e a principio já começar com 1 (uma)
no 1º semestre. Um dos temas selecionados refere-se a disciplina positiva e
considerando que ele tem um contexto Pedagógico ficou acordado entre o
Abbatepaulo e a Daniela que esta responsável p/ coordenar este projeto de se reunir
c/ Karyn (Diretora Pedagógica) p/ avaliar o tema.
3) Novos Membros – Ricardo Rubeiz Jr. criou uma planilha consolidada com todos os
pais que responderam ao questionário do final do ano e segregou em grupos p/
projeto. Incialmente o foco seria tentar uma comunicação direta c/ Pais que se
manifestaram ter interesse em participar da Aploc. Na sequencia será feito o contato p/
grupos (espaço bacana, jornada, rifa e etc.).

