
ATA REUNIÃO PTA 
Local: Stance 
Data: 17/08/2017  
 
Participantes: Core – Fabiana, Fernanda Simone e Representantes – Valeria K5A, 
Suzana K5B, Betina 1 A, Renata 1B, Desirre 1C, Cristina 2B, Mariana 2C, Juliana 2D, 
Flavia 4B,  Renata 4C, Luciane 5 A, Fenicia 5C, Claudia 6s, Simone 7s, Evelin 9s, 
Carolina 3.B,  
Eliana R, Liliane Gomes, Ana Claudia Correa, Helena Miascovsky 
 
 
1) Próximo Workshop – Foi sugerido que talvez o tema que deveríamos trabalhar 

antes por ser de interesse de uma maioria seria: o Bilinguismo e a Educação no 
mundo atual dando foco ao perfil do aluno e do futuro profissional que estamos 
formando. 

Está previsto para dia 19/10 mas gostaríamos de propor para a Eliana para 
fazermos um evento maior no ginásio coberto.  
Obs: A escola sugere que no caso de o número de inscritos ultrapassar 70 pessoas, 
que a palestra ocorra na quadra superior. Esta sugestão deve-se ao fato de ainda 
não termos contabilizado esta quantidade de pessoas em nenhuma das palestras 
anteriores. 
Também seria importante retomar que uma mãe havia sugerido um nome para 
ser o Palestrante, quem seria? 
*Precisamos formar o grupo que preparará o Workshop 
 
 
2) Cantina e Nutrição – Simone e Favilli nos posicionaram como está funcionando 
a cantina da escola e também nos foi passado que todos os probleminhas estão 
sendo solucionados com a ajuda da profissional da Nutrebem Flavia 
 
 
3) Estatuto: Iremos assinar o estatuto que já contam com as regras de 
comunicação do grupo e outros compromissos do papel das representantes. 
Haverá eleições no final do ano para entrada de um novo membro do Core. 
 
 
4) Reavaliamos o fluxograma das mensagens do PTA e ficou estipulado com a 
escola que: 
 
Continuará havendo o Grupo Oficial de whatsapp das mensagens que as 
representantes devem repassar para suas respectivas turmas. Lembramos que é 
proibido discussões neste grupo!!! 
 
A representante assim que ficar sabendo de mães novas advindas na turma 
deverá colocá-la no grupo de whatsapp da sua turma e enviar um texto de Boas 
Vindas que repassaremos a vocês. 
 
O Grupo extraoficial, hoje chamado PTA Representantes Stance, será aberto 
para discussões e passará também a tratar de assuntos do grupo Solidariedade e 
APAF. As representantes não são obrigadas a participar deste grupo.  
 
Assuntos individuais serão acolhidos pelas representantes de cada turma que 
orientará as mães a se dirigirem à escola para falar com a Favilli ou coordenação; 
 
Assuntos coletivos que surgirem nos grupos de sala deverão ser reportados pelas 
representantes através do e-mail: ptastance@gmail.com, desta forma, os assuntos 
estarão registrados e poderão ser pauta das reuniões do PTA. Esclarecemos que 

mailto:ptastance@gmail.com


não haverá necessidade de identificar os envolvidos que levantaram tais assuntos.  
Este e-mail será recepcionado pela Favilli, representante da escola, bem como 
pelo Core do PTA, os quais terão que responder com celeridade aos 
questionamentos levantados.  


