APLOC- 02 de junho de 2017
Participantes: PARTICIPANTES:
Alexandre Abbatepaulo
Cristiane Leme
Daniela De Angele
Veridiana Martinussi
Jane Magalhães
Silvia Souza
Carla Loureiro
Gloria Domenech
Ricardo Cotrim
Susana Oliveira
Gisela Toledo
Maria Schmidt
Marcela Milano
Cristina Serra
Renata Capote Valente

1. Greve:
Já foi enviado e-mail para os pais com as datas das reposições de cada unidade.
Alexandre disse que já existe um plano de ação para que a escola abra com consistência e
segurança caso ocorra outro episódio de paralisação. Porém, acha pouco provável a
adesão dos professores caso ocorra uma nova greve, devido à repercussão negativa na
comunidade. Há também a possibilidade de uma palestra sobre a reforma trabalhista ser
ministrada aos alunos e professores do Ensino Médio.
2. Mutirão:
Após o contato com Carola (mãe da escola) da Turma do Jiló, Cristiane Leme e Stéfano
visitaram uma escola em Santana do Parnaíba, com a qual eles (Turma do Jiló) têm uma
parceria num projeto de inclusão. A quadra de esportes precisa ser reformada, mas o
trabalho é pouco se forem muitos alunos do Lourenço. Além disso, Stéfano explicou que
pintar o piso de uma quadra é complicado com muita gente.
O Stéfano também entrou em contato com a Santa Casa (indicação de um pai da escola) e
após a visita achou que o trabalho seria mais adequado para o Mutirão da escola. O trabalho
do Mutirão seria: digitar as notas fiscais que são doadas e deixar a sala de cuidados
paliativos mais alegre. E também existe a possibilidade de oferecer a doação de sangue para
os adultos interessados.
Se a escolha for realmente a Santa Casa, Cristiane sugeriu um "mini mutirão" para fazer a
quadra da escola parceira da Turma do Jiló, ou então entrar como um trabalho da Oficina do
NUPS. A Marcela Milano ofereceu ajuda através da Matec. Ficamos de conversar após a
festa junina.

3. Reunião de pais do 8o ano com Alexandre (Diretor Geral):
Pais reclamaram de um vídeo mostrado na aula de Projeto de Série. Alexandre falou que
houve reunião com professores e coordenadores, e pedido que retomassem o assunto
com cautela e na presença de um coordenador.

4. Viagens de Estudo de Campo:
Discutida a necessidade de mais informações sobre a finalidade e aspectos pedagógicos
das viagens para os pais. O Alexandre explicou o aspecto educacional dos estudos de
campo, achou o pedido válido e ficou de estudar o procedimento que a escola poderá
adotar para melhorar as informações aos pais: nas reuniões gerais no início do ano,
reuniões específicas antes das viagens ou e-mails mais explicativos.
5. Festa Junina/Rifa
Foi feita uma escala para que haja um representante da APLOC durante toda a festa.
6. Jornada das Profissões
Será dia 13 de junho das 8:30 às 13:30 e uma palestra à tarde com o tema estudos fora do
país.
O Alexandre falou que ainda faltam dois profissionais: um da área de rádio e TV e um
economista.
7. Palestras
Foi informado que já há 29 inscrições para a palestra do dia 22 de junho no Fundamental
2: O Jovem do séc.XXI por Tiago Tamborini.
8. Reestruturação APLOC
Daniela De Angele explicou que o grupo de trabalho para a reestruturação da APLOC foi
dividido em dois sub grupos: Estatuto e Estratégia.
O Grupo de Trabalho Estratégia apresentou um projeto de pesquisas junto aos pais dos
alunos e diretoria da escola para analisar as expectativas destes em relação à associação
de pais. Chegou-se à conclusão que as perguntas devem ser melhor formuladas com ajuda
de profissionais qualificados. Assim, discussão e análise serão retomadas em agosto.
Além disso, foi sugerida a implantação de um aplicativo que seria o canal de comunicação
entre pais e escola, trazendo agilidade e precisão nos contatos.

