Ata da Reunião do Círculo de Pais do Dia 31/05/2017
Presentes:

Luciana
Therezinha
Priscila
Daniela
Isabela

Marisa
Silvia
Nivea
Alexandre

Relato do Encontro:
1. Introdução aos novos membros:
Luciana apesentou brevemente as 3 frentes de atuação do Círculo de Pais e foi sugerido que
todos acessassem o espaço do Círculo no Site da escola que possui mais informações sobre o
trabalho, incluindo o Estatuto, que deve ser de conhecimento de todos.
2. Eventos sócio-culturais:
Conforme informado na reunião de abril, a escola organizou a palestra sobre Diálogos a
ser ministrada dia 1/06, com a Silvia Carné.
Foi esclarecido aos que não participaram da reunião anterior que a intenção do Círculo
é organizar uma palestra para o mês de agosto com a temática “Desafios das mídias
sociais e uso de aplicativos pelas crianças e jovens de hoje”. A proposta seria estruturar
um formato de mesa redonda para debater os diversos aspectos do tema. Denise já
confirmou a disponibilidade do Carlos, seu marido, para participar falando sobre ética
em mídias sociais. A proposta é tentar identificar alguém que possa falar sobre as
tecnologias, mas sem nenhum viés comercial, e um(a) psicólogo(a) / psiquiatra que
possa abordar os aspetos emocionais. Todos devem pensar em nomes a serem trazidos
para a próxima reunião do Grupo em junho.
Foi esclarecido também que temos um planejamento de organizar uma trilha ecológica
em 24/06, pegando o link com o tema da preservação ambiental. Denise não pode
participar da reunião de hoje, mas está coordenando a obtenção de orçamentos para o
evento e irá dividir a informação com todos para a deliberação e organização do passeio.
3. Sustentabilidade:
Foi esclarecido que o Círculo incluiu este tema em sua pauta de atuação no ano passado
e foi iniciado um levantamento de locais para destinação correta de resíduos que se
planeja divulgar pelo site para que os pais possam consultar como apoio nas iniciativas
diárias de adoção de um modo de vida mais sustentável e ambientalmente responsável.

Não houve adesões da Comunidade para contribuir com o tema em 2016. Então, Silvia
circulará o levantamento preliminar já feito para contribuições dos atuais membros do
Círculo para que seja divulgado no site, na sequencia.
Silvia lembrou da proposta conversada ano passado de se reativar as iniciativas de
compostagem na própria escola e organização pelo Círculo de formas de divulgar essas
iniciativas e as alternativas de mercado para que sejam avaliadas pelas famílias que
tenham interesse em adotar a prática nas suas residências. Temos o depoimento por email de uma mãe que realizou o trabalho ano passado e que se dispôs a repassar sua
experiência, relatada como transformadora, à comunidade escolar, apoiando o Círculo
de Pais nesta frente.
A escola irá avaliar a viabilidade de disponibilizar um local específico para o descarte de
eletrônicos pelas famílias, que seriam coletados por alguma instituição que se torne
parceira do projeto. Temos o mapeamento da Recicla Rio, já utilizada pela Carol Trotta.
4. Outros assuntos:
O grupo conversou sobre os desafios atuais de se manter uma comunicação efetiva entre
escola e pais, visto que são diversos os conteúdos e o canal das circulares não tem se mostrado
efetivo. O site da escola é uma ferramenta pouco utilizada pelos pais e tem uma navegação
não muito intuitiva. Foram feitos elogios ao canal de comunicação da escola pelo Facebook.
Os representantes da escola esclareceram que não há atualmente nenhum apoio de
assessoria de comunicação, mas que estão avaliando algumas alternativas neste sentido.
Foi sugerida a implementação de um modelo de “Newsletter” mensal que pudesse consolidar
e divulgar os principais acontecimentos e realizações mensais de toda a escola, dando maior
visibilidade aos pais interessados quanto ao trabalho realizado em todos os segmentos e não
apenas naquele(s) em que seus filhos se encontram, o que acontece atualmente pelo
direcionamento das circulares.
Próxima reunião 28/06:
Sugestão de pauta:
1. Palestra sobre mídias sociais e tecnologias
2. Outros assuntos a serem sugeridos previamente à reunião

