
ATA REUNIÃO PTA Core -Stance 
Local: Stance 
Data: 22/06/2017 
Presentes: Escola: Eliana, Karen (F1), Luciana Lapa (F1), Ana Claudia (F2) 
PTA Core: Fabiana, Fernanda, Simone e Maria 
 
1.Estatuto e preparação para das eleições do próximo semestre 
Foi lido o estatuto e foram apontadas algumas pequenas alterações. Foi sugerido 
incluir um item que regimente como será a comunicação entre as representantes do 
PTA. As eleições para novos integrantes do PTA Core serão feitas na última reunião 
do ano das representantes com a escola (Novembro). No mínimo dois integrantes 
do atual Core deverão permanecer no cargo. 
 
2. Divulgação do simpósio da escola do dia 31/07/17 
O PTA ajudará na divulgação do evento. A escola mandará o link do convite para 
que o PTA o possa divulgar pelo whats.  
 
3. Atuação do PTA na APAF 
As representantes Mirna e Fenicia são as responsáveis por fazer a interface entre 
PTA e APAF. Elas precisam agitar a venda dos uniformes via APAF, para que possa 
ser feito ainda no inicio do próximo semestre. Pode ser aproveitado o evento do 
workshop da escola no dia 31/07. Fora isso poderia ser planejado um evento/jantar 
beneficente para o próximo semestre.  
 
4. Calendário da agenda do PTA para o próximo semestre 
A escola precisa passar as datas das reuniões e do workshop do PTA para o 
próximo semestre. O esquema de datas deste passado semestre alternando entre 
terças e quintas funcionou muito bem e poderá ser replicado.  
 
5. Cantina e Fun & kito 
A mudança para a empresa SEDEXO se fez necessária para poder acompanhar as 
novas tendências e necessidades, como p.e. que as crianças possam pagar com 
cartão. Uma representante do PTA do grupo de nutrição será convidada a participar 
das próximas reuniões com a SODEXO para discussão sobre a escolha do 
cardápio.  
 
6. Piscina 
A direção da escola já estava ciente de que uma criança tinha se machucado porque 
um azulejo da piscina tinha descolado. Todos os professores de natação foram 
orientados sobre o perigo e foi feito um reparo provisório para impedir que outras 
crianças possam se machucar. Durante as férias a piscina será esvaziada para 
poder fazer o devido reparo e a manutenção de rotina. 
 
7. Avaliação do andamento do último semestre e perspectivas futuras 
Tanto a escola como o PTA fez uma avaliação positiva sobre o andamento do último 
semestre, ressaltando a melhora na comunicação. 
 
8.Outros assuntos 
O PTA sugeriu fazer um agradecimento a quem participou do último workshop sobre 
o Bullying. A escola já preparou um texto fazendo um resumo sobre o evento. O 
texto foi aprovado pelo PTA e vai ser publicado no site da escola. O link desta 
publicação será ainda divulgado pelo whats. O PTA vai ver se existe a possibilidade 
de colocar os vídeos das palestras também no site.  
 


