Reunião APLOC
12 de Maio de 2017
Participantes: Daniela De Angele, Cristina Serra (1a reunião),
Cristiane Leme, Debora Gomes, Silvia Souza, Luciana de
Antunes, Jane Magalhães, Susana Oliveira, Carla Loureiro, Maria
Schmidt (2a reunião), Marcela Milano (2a reunião), Carina Quito,
Gloria Domenech e Adriana Sansiviero.
Objetivos da reunião (apresentado pela Daniela):
1 - Discussão do Estatuto Social da APLOC
2 - Transição do Ricardo Rubeiz da presidência
Com a saída do presidente da APLOC, a Daniela De Angele assumiu a
tarefa de, junto com esse grupo, rever o estatuto, propor ajustes e
definir plano de transição.
Antes da discussão sobre o estatuto e da formalização jurídica da
associação, questões foram colocadas pelo grupo:






Qual o papel da APLOC?
Conhecem a imagem que a APLOC tem junto aos pais que não
participam?
Qual o planejamento para 2017? O documento de planejamento
para esse ano disponível no site não tem um plano.
Fazer pesquisa com os pais para entender: imagem,
expectativas de atuação e abrir canal para participação.
Como a APLOC pode ajudar a escola em uma melhor
comunicação?

Dados os questionamentos dos participantes na reunião, Carla
Loureiro fez um breve histórico da APLOC e falou sobre como foi
criada a Associação, principalmente para melhor entendimento das
novas participantes. Foi feita uma reflexão sobre todos os pontos e
questionamentos e, aproveitando o momento de mudança de
presidência, foi decidido fazer um profundo trabalho de
reestruturação da APLOC para aproximá-la das expectativas dos pais
e torná-la mais efetiva e atuante no que se propõe.
Para a realização desse trabalho, foram montados 2 grupos que
trabalharão ao longo de 2017, levando planejamento e novas
propostas para conhecimento de todos nas reuniões da APLOC ao
longo do ano (conforme calendário previsto).
Transição:
A recomendação do grupo é que neste momento não seja eleita uma
nova presidência para a Associação. A recomendação é de que, até o

final dos trabalhos dos grupos, a APLOC fique com uma presidência
interina (sugestão de que a Daniela ocupe essa posição).
Por volta de novembro, com o produto final dos grupos de trabalho,
propostas aprovadas e de posse do novo estatuto, seja realizada uma
nova eleição de seu corpo social.
Grupos de Trabalho
GT Estratégia & Posicionamento:
Objetivo: Definir a estratégia de posicionamento da APLOC.
Áreas de abordagem:
 benchmarking com associações de escolas selecionadas;
 Entender as expectativas dos pais da escola em relação a uma
associação que os represente, bem como a disposição dos
mesmos em contribuir/participar (pesquisa);
 Ouvir os atuais (e anteriores desde que ainda estejam na
escola) participantes das diretorias da APLOC no intuito de
resgatar o histórico (pesquisa qualitativa);
 Ouvir a expectativa da escola em relação a APLOC e como a
associação pode ser mais efetiva (pesquisa qualitativa).
 Benchmarking de comunicação para recomendação de modelo a
escola.
Todo o trabalho será feito pelos voluntários participantes do grupo.
Os mesmos serão responsáveis por trazer para o grupo os conteúdos,
metodologias, técnicas e parceiros (de dentro e de fora da escola)
que possam enriquecer o processo.
Nessa discussão surgiram algumas ideias interessantes mas que
serão avaliadas a medida em que o trabalho de pesquisa seja
desenvolvido:





“Mãe Parceira”: ter uma representação em cada ano, em cada classe e
em cada turno (manhã e tarde) para que tenhamos uma maior
abrangëncia e eficácia na comunicação com os pais da Escola.
Criar um aplicativo para a APLOC. Modelos como Class App usado pelo
Red Balloon estão sendo analisados.
Criar “pilares” dentro da APLOC para que as funções sejam bem definidas
aos membros do grupo: APLOC Social, APLOC Pedagógica e APLOC
Cultural.

Participantes do Grupo: Cristina Serra, Marcela, Maria, Luciana,
Debora, Jane, Susana e Gloria.
GT Estatuto & Governança:
Objetivo: Constituir de forma organizada e institucional a
personalidade jurídica de direito associativo e sua governança.
 Benchmarking com associações de escolas selecionadas;






elaborar novo estatuto;
definir o modelo de governança da APLOC;
estudar modelos de receita para a associação;
preparar a eleição dos corpos sociais da APLOC para 2018.

Participantes do Grupo: Carina, Adriana, Carla e Silvia.
Finalmente, para que os pais conheçam o que está sendo realizado e
apoiem o novo modelo proposto, um comunicado da APLOC deverá
ser enviado falando sobre a saída do seu presidente, formalização dos
grupos de trabalho e da gestão do período de transição.
Foi solicitado pelo grupo também que as reuniões mensais da Aploc tenham
início às 7h30 e não mais às 08h00.

