REUNIÃO APLOC – 06.10.2017
Participantes:
Ricardo Rubeiz
Fernanda Aidar
Cristiane Leme
Gloria Domenech
Jane Magalhaes
Carla Loureiro
Veridiana Martinussi
Gisleine Sahade
Adriana Sansiviero
Carina Quito





Carta presente Dia dos Professores:

o

Boa repercussão.

o

Alexandre obteve retornos positivos, inclusive por e-mail.

o

Já plantamos a “semente”.

Aplicativo:

o

Edgar

o

Está em teste.

o

Aguardando a atualização da base de dados.



Projetos Sociais:



Bazar do EJA:





o

Foi um sucesso.

o

Arrecadamos aproximadamente R$ 19.000,00.

o

Planejar utilização de máquina para cartão própria nos próximos.

Mutirão:

o

60 pessoas participaram.

o

3.960 notas foram digitadas.

o

Primeira ação de uma escola na Santa Casa.

o

Ver se NUPS tem data para ir uma 6ª. feira na Santa Casa para visitar o Museu e para
digitar algumas notas.

o

Verificar a possibilidade de fazer uma sala de digitação de Notas na Mostra Cultural do
F2 e EM em 28/Out. Passar o vídeo da Santa Casa na sala.

o

Emissão de Certificados para alunos e ex-alunos que participaram do Mutirão da Santa
Casa – Alexandre vai ver possibilidade.

o

Para os próximos: maior divulgação e convidar ex-alunos.

Espaço Bacana:

o

Tudo encaminhado. As mesas estão fechadas.

o

Saiu no Boletim da Vila Nova.

o

Já criaram evento no Face.

o

Distribuir convites em mãos na saída da Mostra Cultural.



o

Trucks e Bikes estão OK.

o

Palestras.

o

Espaço Bacana de Arte (150 fotos).

o

Divulgação: convidar professores e ex-alunos.

Troca de Livros:

o





A escola Companhia de Maria procurou a Veridiana para saber como a Lourenço
Castanho faz.

Troca de Uniformes:

o

Fazer novamente.

o

As duas lojas procuraram o Alexandre para ver a possibilidade de fazer a troca de
uniforme em outro dia para não prejudicar as vendas, mas o Alexandre negou.

Departamento de Ex-alunos:

o

Está sendo formado.

o

Convidar para os eventos da escola, inclusive Mutirão.



Palestras:



Escola:





o

A última palestra foi muito acadêmica.

o

98 pessoas se inscreveram e foram só 25.

o

Ideia para 2018: Rosely Sayão.

o

Alexandre acha mais produtivo fazer debates / discussões e leitura de textos com os pais.
Informou que essas reuniões já acontecem com os pais do 9 o ano e são bastante eficazes.

APLOC:

o

Sucesso das palestras do Tiago Tamborini.

o

Não faremos mais em 2017.

Reunião com pais e professores:

o



Fund. II – só para os pais dos alunos que ficaram de recuperação – Alexandre vai verificar
a razão de não ter sido aberta para todos os pais.

Fundamental II:

o

A escola está estruturando e discutindo ajustes para o Fund. II para que seja mais
próximo do Ensino Médio.

o

Aulas: 7 aulas de 45 min (hoje são 6 aulas de 50 min). A diferença no final será de aprox..
15 min.

o

Ampliar a carga de LP e Mat.

o

Laboratório de criação para todos os anos (6º, 7º., 8º. e 9º.) e não mais somente para os
8º. e 9º., e será com professor de ciências.



o

8º. e 9º. com provas parciais semanais fixas (como ocorre no E.M.).

o

Possível alteração na Equipe.

Saída de Alunos – percepção do Alexandre:

o













Infantil:



Saída inferior à saída que a escola teve no ano passado.



Procura menor para o período da tarde.



4x matrícula do período estendido (de 50 aumentou para 200).



Período estendido: duas possibilidades de saída – 15h30min e 17h30min.



Período estendido para 2018: professores bilíngues.

Fundamental I:

o

Saída menor e procura maior, especialmente para o 1º. ano.

o

Em 2017 não teve 5º. ano no período da tarde, mas em 2018 terá.

Fundamental II:

o

Procura semelhante à procura dos anos anteriores (aprox.. 50 alunos).

o

Expectativa de saída maior principalmente no 8º. ano.

o

Expectativa de saída menor no 9º. ano.

Ensino Médio:

o

Procura grande (até agora 49 alunos) e saída pequena.

o

Hoje: 3 classes de 1º. ano, 2 classes de 2º. ano e 2 classes de 3º. ano.

o

Expectativa para 2018: 3 ou 4 classes de 1º. ano, 3 classes de 2º. ano e 2 classes de 3º.
ano.

Total de Alunos:

o

Hoje: 1.271

o

Para 2018: ou mantém ou aumenta aprox.. 10 alunos = 1.281.

High School:

o

Nova reunião para os pais em Outubro de 2017.

o

Carga horária: 2 tardes.

o

7 disciplinas ao longo de 6 semestres.

o

Pode eliminar 1 semestre se fizer curso de férias.

o

Turma de 8 alunos, no mínimo.

o

Não conseguiram formar turmas para o 2º. Semestre de 2017.

o

3 anos: 9º., 1º do EM e 2º do EM.

Ideologia de Gênero:

o

Escola não se posiciona a favor.





Matrículas para 2018:

o

Serão enviadas hoje.

o

Serão feitas pela internet.

Próximas reuniões da APLOC:

o

10/11/2017

o

1º/12/2017

