REUNIÃO APLOC – 10.11.2017

Participantes:
Fernanda Aidar
Cristiane Leme
Gloria Domenech
Jane Magalhães
Carla Loureiro
Veridiana Martinussi
Gisleine Sahade
Adriana Sansiviero
Silvia Souza
Maria Cristina Rodrigues Serra
Maria Schmidt
Susana Oliveira
Daniela De Angele

1.





Pesquisa da APLOC
Foi aprovada em reunião o uso da plataforma de pesquisa SurveyMonkey
Custo: R$88/mês com assinatura anual
O Banco de Dados será fornecido pela Escola
Alexandre deve confirmar se o recurso para pagamento da pesquisa sairá da Escola ou da
APLOC

2. BAZAR Espaço Bacana
 Soltaremos release para várias mídias
 FoodTrucks: precisa confirmar o uso e especificação das tomadas para a equipe de elétrica da
escola
 Enviar demanda da montagem para Alexandre cobrar dos funcionários da Escola
 Fazer lista de voluntários para montagem, recepção e desmontagem do bazar
 Mães da Aploc farão a distribuição dos folhetos nos prédios e casas da Vila Nova Conceição
 Funcionários receberão Carta Convite
3. Mutirão
 Consideramos que a participação na Mostra Cultural não foi eficaz em função dos pais estarem
ocupados com as apresentações e horários dos filhos
 Cristiane Leme vai verificar se a Santa Casa tem folhetos para distribuirmos no dia do Bazar ou
em outra ação da Escola até final do ano
4. Departamento de Ex-alunos:
 Já existe
 Houve 2 eventos até o momento
 existe uma página no FB
 A ideia é reforçar o vínculo dos ex-alunos com a escola e aumentar a participação em eventos
como a Jornada de Profissões

5. Reunião de Pais e Alunos do EF2:
 Alexandre reforçou que essa reunião não é apenas para pais de alunos em recuperação.
Qualquer pai pode marcar a reunião com os professores.
6. High School Lourenço Castanho
 Alexandre afirmou que não haverá o high school, apenas um departamento para apoio aos
alunos que queiram estudar fora do país.
 Será contratado um Coordenador de Inglês com esse foco.
7. Aplicativo
 Aplicativo ainda em teste
 Não foi implantado porque teve problemas com base de dados
8. ENEM



Não existe mais ranking de escolas

9. Prêmios dos Alunos Lourenço Castanho:
 Projeto Cientifico do 2o ano do Ensino Médio, que é obrigatório, com apresentação para uma
Banca
 A Escola participou da Mostratec (Novo Hamburgo) com 2 trabalhos de Projeto Científico. O
trabalho "Cartografia dos jovens desaparecidos na periferia de SP” foi premiado com o 1o lugar
na categoria Ciências Sociais.
 EF2: Steam – hoje há aula na grade para 8o e 9o ano. Em 2018, 6o e 7o também terão.
10. Brechó de Uniformes
 Já foi enviado flyer nas agendas do Infantil e do Fund1
 Foi sugerido colocar uma caixa na entrada do Infantil para “lembrar” aos pais da doação
11. Matricula 2018
 Alexandre informou que a Escola deve manter o número de alunos
 Aumento no Ensino Médio

