
ATA REUNIÃO PTA Core -Stance 
Local: Stance 
Data: 25/05/2017 
Presentes:  
Escola: Eliana, Ana Claudia (FII), Cristina, Karen (FI), Luciana Lapa (F1) 
PTA Core: Fabiana, Fernanda, e Maria 
PTA Representantes: Daniela (K5B), Betina (1A), Renata (1B), Vanina (1D), 
Luciana (2C), Juliana (2D), Camila (3C), Renne (3C), Flavia (4B), Renata (4C), 
Luciana Issa (4C), Luciane (5A), Fenícia (5C), Evelin (9s), Susana (projeto Junina) 
 

1) Workshop sobre Bullying no dia 13/06 as 19:00hs. Estamos aguardando aprovação da 

escola do convite oficial. Assim que estiver pronto o Core vai disparar pelo whats para as 
representantes. As mesmas precisam fazer a divulgação dentro das turmas. É muito 
importante a presença de todos os pais. Já teve reunião do PTA com a escola para organizar 
este workshop. Contará com palestras da escola, da mãe do PTA Betina e com dinâmica 
organizada pela escola. 

2) FESTA JUNINA - com a ajuda da Susana, decidir próximos passos para organizar o 
PTA nas atividades da Festa Junina. Atualização das rifas. Durante a festa ainda poderão 
ser vendidas rifas e terá um posto do PTA para pagamento das rifas e com a urna. Os pais 
ficaram responsáveis de organizar duas barracas. Quem tiver interesse em trabalhar de 
voluntário pode entrar em contato direto com a Susana. Ainda precisamos mais brindes para o 
Bingo. Por favor divulgar o pedido. Este ano o bingo contará com um espaço maior!! 

3) GRUPO SOLIDARIEDADE: como está o andamento do grupo de Solidariedade 
formado pelas representantes Fenícia e Mirna. Quem tiver interesse em participar do grupo 
pode entrar em contato com a Mirna ou Fenicia. Ficou decidido que a venda de uniformes 
usados será realizada na própria loja da APAF. A Luciane Barreto vai pôr a Mirna e a Fenicia 
em contato com alguém da loja. Ficou decidido que por hora NÃO será direcionado parte 
das vendas dos uniformes ao caixinha do PTA, os recursos serão direcionados 100% 
para a APAF. No futuro, porém, o PTA pretende ter um caixa para eventos específicos e 
outros projetos como, por exemplo, a reforma da pracinha. etc. 

O projeto APAF precisa ser melhor divulgado, preciso ficar claro que originalmente foi um 
projeto idealizado por pais da Stance. As mães Flavia, Juliana e Vanina se disponibilizaram a 
ajudar nesse projeto de comunicação visual da APAF. Inclusive foi sugerido que as crianças 
que fazem videomaking na Stance pudessem trabalhar como assistentes nesse projeto. As 
mães podem entrar em contato com a professora de Videomaking. Já conversamos com a 
Coordenadora do Fund. 2 Ana Cláudia e ela gostou bastante da idéia, ficou de conversar com 
a professora do vídeomaking e nos retornará.  

Com este novo movimento de marketing a intenção é esclarecer os pais o que é a APAF e o 
que o PTA tem a ver com a APAF. Provavelmente será enviado aos pais um email com todo 
esse material.  

4) Como está o andamento do grupo de Nutrição e como estão os planos da Favilli e sua 
reunião com a Assessoria da Sabor de Infância. Para próximo semestre está planejada 
reforma na cantina. PTA questionou se a escola vai continuar a comprar carne da JBS. Foi 
solicitado pelas representantes a inclusão do cardápio do clubinho.  

5) Reflexões sobre o cancelamento das aulas no dia 28/04 e o PTA. PTA sugeriu que para 
poupar futuros desgastes, nesses casos de medidas polémicas que afetam os pais, a escola 
poderia entrar antes em contato com o PTA Core para pedir opinião. A escola respondeu que 
eles já tinham advertido sobre o problema numa reunião prévia com o Core. O PTA Core 
respondeu que na data dessa reunião ainda não se tinha uma real dimensão do problema, e 
que o maior problema não estava no cancelamento das aulas, e sim como o mesmo foi 
justificado. Em futuras situações semelhantes que requeiram ação imediata, foi dada a 
liberdade para a escola entrar em contato direto com o PTA Core pelo telefone.  



6) Estatuto do PTA, regras de comunicação e parceria com a escola. A Fabiana 
apresentou o estatuto e enviará o mesmo para todas as representantes. Até o fim do ano 
estão previstas eleições para troca dos integrantes do Core. Pelo menos 2 integrantes do Core 
atual deverão permanecer no cargo. Será feito um novo grupo de whats para uso exclusivo de 
comunicados urgente, para divulgação das mensagens a serem repassadas para todos os 
pais. Todas as representantes serão convidadas a participar do aplicativo Slack, para testar se 
este aplicativo pode ser um meio melhor de comunicação.  

7) Escolha do tema para o Workshop do segundo semestre. O tema para o próximo 
semestre será sobre esporte na Stance, saúde e consciência corporal. A mãe Daniela Sigliano 
se propôs a liderar esse grupo de trabalho dentro do PTA. A Eliana ficou de falar com o 
Claudio para saber quem seria a pessoa de contato dentro da escola com esse grupo.  

8) Dúvidas das representantes e questões das turmas 

Será divulgado pelo whats link da apresentação da palestra sobre EFII.   

Foi solicitado também mais informações sobre o Simpósio de Educação que acontecerá no 
início do segundo semestre. 

Foram distribuídos os crachás oficiais doados pela gráfica RM2 para as representantes, que 
deveram ser usados em todas as reuniões futuras.  

Foi sugerido que a reunião com as representantes na escola seja feita MENSALMENTE, 
sendo que presença de representantes da escola será necessária só BIMESTRALMENTE. 

9) PROJETO VAGALUME -  Após o workshop sobre projetos sociais transformadores que o 
PTA organizou no ano passado, a escola fez uma parceria com o projeto Vaga Lume. Já 
doaram mais de 5 caixas de livros para o projeto. Sugerimos à escola que divulgue esses 
dados aos pais. E depois coloque as informações no site. 

 
  


