
ATA REUNIÃO PTA 
Local: Stance 
Data: 20/04/2017 7.30-9.00 
Presentes:  
Escola: Eliana, Ana Claudia, Luciana, Karen e Denise 
Core: Fernanda, Vivi, Maria e Simone.  
 
1) Apresentação do EFII para os pais da escola 
Será no dia 17/05 ás 7.30 da manhã. PTA sugere falar sobre a importância de 
completar o ciclo, e de como os alunos são preparados para entrar nas escolas de 
Ensino Médio, inclusive as internacionais.  Incluir depoimentos de ex-alunos. 
 
2) Workshop sobre Bullying 
Será no dia 13/06 ás 19.00. Título sugerido pelo PTA: Bullying, Indisciplina, ou 
Inclusão? Onde está a Stance? 
Foi sugerido que a escola se inspire em casos reais, para poder aproveitar a 
presença dos pais e poder propor estratégias de ação em conjunto.  
 
3) Andamento grupo Nutrição. Foram apresentados os avanços do grupo: 
reforma da cantina, comunicação visual dentro do refeitório. Foi cobrado que a 
escola deveria dar uma resposta mais explicita sobre os fornecedores de carne 
na escola. Após a reunião o Ari passou as seguintes informações: Carnes da JBS e 
da BestBoi, frangos da Bomfram e perú da Sadia. Peixes da Sawafish. 
 
4) Andamento festa junina. Susana ficou incumbida de tomar a iniciativa de 
divulgar quais serão os seguintes passos do PTA para poder ajudar na 
organização dessa festa.  
 
5) Uma mãe médica da escola sugeriu organizar um mutirão para a vacina da 
gripe das crianças. A escola se dispus a oferecer o espaço para isso, mas 
precisaria ser durante um sábado de manhã.  O PTA ficou de avaliar sobre a real 
demanda da ação. O contato com a escola para organizar esta ação seria a Faville. 
A Fabiana do PTA fará essa mediação.  
 
6) Foi questionada pelo PTA a postura que a escola adota com certos alunos 
indisciplinados (timing, limites), que acaba afetando o rendimento dos outros 
alunos. Foi também indagado sobre as providencias adotadas nos casos de 
inclusão, se a escola conta com profissionais extras dentro da sala de aula, e 
preparados para dar o apoio necessário para cada caso.   
 
7) O PTA levantou o assunto sobre o tema de como é tratada a política dentro da 
escola. No passado durante momentos tensos do país, alguns professores 
mostraram dentro de sala de aula um viés político, o que deixou os pais 
preocupados, pois consideram que a escola deveria ser um ambiente apartidário. 
Prevendo que o país vai passar por novos momentos tensos, o PTA sugeriu que 
deveria ser aberto um espaço para o dialogo político, para diminuir as tensões 
políticas dentro da escola.  
 



Representantes da escola concordaram em que a escola deve ser apartidária e 
contemplar sempre diferentes pontos de vista.  
 
A Eliana alertou que um próximo momento tenso seria a greve marcada para dia 
28/04, e anunciou que os professores ainda iriam se reunir para decidir se 
adeririam à greve. E alertou, que dependendo das circunstâncias, independente 
da decisão dos professores, a escola poderia se ver obrigada fechar as portas 
nesse dia por motivos de segurança.  
  
8) Os pais gostariam de poder acompanhar melhor o conteúdo abordado em 
cada disciplina. A escola falou que podem ser encontradas informações ao 
respeito no livro de projeto pedagógico digital que foi enviado no inicio de ano 
para cada turma. O mesmo pode ser consultado online no site:  
Clique no menu A ESCOLA – Planos Acadêmicos ou no link abaixo:  
 
http://stance.com.br/site/?page_id=13697 
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