Reunião APLOC 1 de Setembro de 2017

Participantes:
Alexandre Abbatepaulo
Cristiane Leme
Daniela De Angele
Veridiana Martinussi
Jane Magalhães
Silvia Souza
Gloria Domenech
Susana de Oliveira
Gislaine M.G. Sahade

1. Pendêcias da Reunião anterior
• Projetos Sociais:
• Bazar do EJA: O bazar, coordenado pela Silvia, já está sendo divulgado através de email da Escola. Silvia passou lista para voluntários nos dias de organização do que foi
arrecadado: quinta-feira, dia 14/09, a partir das 14 horas e sexta-feira, dia 15/09, a
partir das 8 horas. O Bazar será no dia 15/09, das 18 às 21h30min.
• Mutirão da Santa Casa : O mutirão, coordenado pelo Stefano, consistirá na adesivação
da sala de Cuidados Paliativos, visita à entidade e digitação de Notas Fiscais. Além
disso, os armários da Sala de Cuidados Paliativos serão grafitados pelo Silvio
(Lourenço Castanho). A data do mutirão ainda está pendente aguardando confirmação
da Santa Casa: dia 30 de setembro ou 11 de novembro, das 9 às 13 horas. A equipe de
TI da Escola já disponibilizou e testou 40 a 50 equipamentos da escola para digitação
das Notas Fiscais. A ação terá participação de adultos (pais e parentes) e crianças
(idade mínima 8 anos). Precisa certificar a possibilida de de complementar a ação de
digitação nos dias da Mostra Cultural da Escola (dias 28 de outubro e 2 de dezembro) e
no Espaço Bacana (dias 25 e 26 de novembro).
• Ciclo de Palestras:
Próxima palestra será dia 05 de setembro com o psicólogo Tiago Tamborini. sobre Sexualidade,
álcool e outras drogas.

•

•

Presentes para professores: foi sugerido pelo Diretor Alexandre Abbatepaulo que a
APLOC soltasse um comunicado para pais de alunos do Fundamental 1 e Infantil sobre
a importância de dar algo significativo como um cartão, um bolo, algo que as crianças
participem na produção no Dia dos Professores ao invés de presentes caros.
Comunicados da Escola: Foi sugerido pela Jane Magalhães que os e-mails vindos da
Escola sejam identificados no “Assunto” com o ano do aluno para que os pais consigam
“filtrar” os temas importantes.

