Ata da Reunião de Diretoria APLOC
Data:
Participantes:

10 de Março de 2017
Silvia Souza, Ricardo Rubeiz Jr, Daniela De Angele, Jane
Magalhães, Cristiane Leme, Adriana Piraino, Ricardo Cotrim, Carla
Loureiro, Veridiana Martinussi, Susana Oliveira , Giuliano Mourão
e Gloria Domenech.

1) 1º Semestre Atividades – O Espaço Bacana esta com a programação confirmada.
Mais uma vez foi reforçada a importância da Aploc fazer um trabalho “corpo a corpo”
com potenciais Pais da Escola para participarem do Jornada das Profissões. Apesar
do Mutirão ser um projeto no 2 º semestre, Carla Loureiro solicitou que o Grupo
sugerisse ou indicasse Pais da Escola que tenham relação com Instituições Sociais.
Importante já definir esta instituição no 1º semestre para fins de planejamento.
Lembrando que os recursos para este projeto vem da Rifa/Festa Junina.

2) Palestra Aploc – Daniela de Angele recebeu um retorno negativo da Karyn (Diretora
Pedagógica) ref. A Palestrante do tema Disciplina Positiva entendendo não ser a
pessoa adequada para apresentar este conteúdo. Daniela então sugeriu na reunião
formatar palestras para grupos menores de Pais, tendo como objetivo no futuro
programar palestras mensais. O Grupo ira trazer um formato para apreciação da
Aploc.
3) Questionário / Aploc – Ficou definido que agruparíamos os questionários por áreas de
interesse. No que se refere aos interessados em fazer parte da Aploc Ricardo Rubeiz
Jr. já vem convidando por e-mail para as ultimas 2 reuniões. Alguns foram contactados
diretamente por membros da Aploc. Giuliano Mourão participou da ultima reunião
contactado diretamente por Ricardo Cotrim (membro da Aploc).
4) O que ocorrer – Gloria Domenech havia chamado a atenção do grupo que o calendário
de reuniões/Aploc/2017 não estava no link da escola. Foi enviando uma comunicação
para Edgar solicitando a inclusão do calendário. Foi solicitado também esclarecimento
a escola ref. ao currículo de Historia do 6º ano/2016 que supostamente foi alterado
este ano de 2017 sem comunicação previa ao Grupo da Aploc que havia questionado
em 2016.

