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Pauta de hoje

• Apresentação dos integrantes do PTA

• Relembrar a nossa MISSÃO

• Objetivos de 2017

• Frentes de trabalho abertas

• Assuntos em evidência no PTA

• Estratégias para melhorar a comunicação

• Outros assuntos





Nossa Missão

• Atuar de forma colaborativa nos assuntos 
relacionados à educação de crianças e jovens. 
Todos os pais poderão contribuir e agregar 
ações no crescimento, desenvolvimento e 
enriquecimento da escola para nossos filhos, 
como uma forte comunidade.

“TRABALHO DE FORA PARA DENTRO"



Propor ações que visam a reflexão 
contínua a respeito de educação no 

mundo contemporâneo e seus desafios 

• Temas de interesse coletivos que emergirem 
dos nossos encontros

• Construtivo

• Colaborativo 



Objetivos e Ações

• Fortalecer a integração entre pais e escola, 
oportunizando um canal aberto de diálogo, buscando 
uma construção colaborativa

• Incentivar a participação de pais, através de suas 
experiências profissionais, ideias e sugestões, sempre 
em benefício da escola, dos alunos e da comunidade

• Criar e organizar grupos / comitês da escola, dando 
apoio, desenvolvendo e promovendo ações e programas 
em conjunto

• Desenvolver ações que envolvam a participação dos 
alunos e ex alunos da Stance Dual

• Manter um constante movimento de estudo a respeito 
de temas da educação como um todo



Na pratica: 

• o meio de comunicação do PTA é através de 
whatsapp e reuniões regulares. Caberá a cada 
representante de turma manter o Core atualizado 
dos assuntos em evidência, àqueles já levantados 
pelo grupo, e novos que vierem a surgir. 

• em relação aos temas levantados, poderão ser 
objeto de projetos de grupos de ação do 
#Educa_Ação, estes grupos serão compostos de 
colaboradores da escola, professores, alunos ou 
pais, que trabalharão de forma voluntária de 
acordo com o interesse. 



Objetivos específicos 2017

• Maior integração entre pais e professores (participação 
em reuniões, participação em grupos de trabalho)

• Publicar o estatuto do PTA (está quase)

• Festa junina com maior arrecadação do que o ano 
passado (voluntárias para este projeto)

• Projeto adote uma criança da APAF 

• Dar andamento ao projeto de nutrição 

• Assumir a revenda de uniformes usados para 
arrecadação de dinheiro (voluntárias para este projeto)

• Dois workshops (Próximo tema: “Bullying”)

• Mais confraternizações do que em 2017!



Convidamos a Susana para falar da festa junina
e projeto Adote uma Criança da APAF



Próximo workshop

• Tema “Bullying” e cómo a nossa escola lida 
com este problema.

• Possíveis datas: 23/05 , 30/05 ou 01/06

• Precisamos voluntários : profissionais do 
ramo, organizadores, divulgadores. 



Outros grupos de trabalho existentes



Outros assuntos em evidência

• Falta de estímulo para algumas crianças (ex: natação, inglês, 
etc). Necessidade de uma abordagem mais personalizada

• Introduzir um carômetro no inicio do curso para os pais 
conhecer melhor as crianças da turma

• Ex-Stance: tornar mais acessíveis depoimentos de ex-alunos da 
Stance

• Estudar a possibilidade de ter um Seguro Educação
• Passar para conhecimento dos pais o plano de educação sexual 

que a escola segue para poder acompanhar melhor
• Aumentar o uso do inglês na escola (mesmo fora da sala de 

aula)
• Investimento em infraestrutura: escola poderia compartilhar 

com os pais o “road map” referente a este assunto



Propostas para melhorar nosso trabalho

• Ter esta primeira reunião com as representantes logo no 
inicio do ano!

• Ter uma “embaixadora” do PTA que faça a ponte com as 
novas mães que ingressam no infantil e no 1° ano 
(voluntária deste ano: Juliana Elorza -2°D)

• Ter uma pessoa na escola que possa responder 
rapidamente questões pontuais que possam surgir no PTA 
(Faville?)

• Determinar que o grupo de whats app do PTA seja apenas 
para comunicações pontuais e objetivas. Abrir outro grupo 
(FUN) como foro de discussão e compartilhamento de 
notícias e ideias que possam ser de interesse geral. 



Última confraternização no fim de 2016

Próxima: 28/03?


