Ata da Reunião da APLOC do dia 5 de maio de 2017
1) Comentários sobre a greve e a atitude da escola:
Comentou-se a grande movimentação que houve em todas as escolas de São Paulo ,
registrando-se a grande participação dos pais nesse episodio.
Alexandre explicou como se deu o processo dentro da escola e a opção da diretoria em
avisar logo os pais da paralisação para que nao fosse feito em cima da hora. Reforçou
que a escola nao era a favor da greve , mas que foi transparente em afirmar que com
falta de equipe nao teria como receber os alunos para aulas , embora se mantivesse
aberta e com o corpo administrativo presente.
Alguns pais reclamaram do primeiro comunicado ,mencionando a sua falta de clareza e
tambem cobraram um planejamento da escola como alternativa para aula no dia da
paralisação.
Discutiu-se tambem a questão da reposição , aonde Alexandre esclareceu que a
reposição que ocorrer no sábado, para algumas series possivelmente será dia 5/08
, ausências não serão consideradas faltas e nem haverá avaliações .
O grupo presente tambem cobrou as palestras sobre o assunto das reformas e
Alexandre mencionou que a escola já esta preparando palestra para o Ensino Médio e
alguma atividade para o Fund2.
E por fim , a APLOC se predispôs a se reunir com a escola para ajudar num plano de
ação , caso nova paralização venha a ocorrer.

2)Ciclo de Palestras :
Daniela contou sobre a primeira palestra do novo programa , que teve uma boa
participação dos pais , gerando interesse de muita gente pelas próximas.
Ainda comentou-se que infelizmente o comunicado saiu bem no meio da semana da
greve , o que deve ter enfraquecido a divulgação. Mas , mesmo assim, a participação
foi bem grande .
A próxima sera em 17/05.
3)Jornada das profissões :
Ricardo comentou a lista de áreas que a escola enviou para que o grupo faça
recomendações de profissionais da “comunidade de pais e ex-alunos” , para a escola
contatar.

Após esse tema , Alexandre Abatepaulo e Ricardo Rubeiz tiveram que sair e Carla
apresentou ao grupo a necessidade do Ricardo de deixar a presidência da Aploc , por
questões profissionais.
Foi solicitado a Daniela de Angele que assumisse o cargo temporariamente e ela pediu
que isso fosse colocado em discussão em reunião especifica.
Sendo assim, ficou Combinado que faria-se um nova reunião dia 12/05 para debater o
assunto, e inclusive retomar e revisar o estatuto da Aploc.
Falou-se também sobre a Rifa da festa junina , para também retomar o assunto na
próxima reunião.
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