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ATA DA 1ª ASSEMBLEIA – MATUTINO – 21/03/2019 
 

A diretora Sandra Torzillo começou a Assembleia falando da importância dos 

representantes e quanto é significativo exercer esse papel diante da Escola e dos Grupos. 

Questionou às crianças se elas sabiam qual a função delas quando são escolhidas para 

representar seus Grupos? Cada criança expôs sua ideia que culminou na frase: “Vamos 

apresentar ideias para melhorar a nossa Escola e identificar problemas da nossa 

convivência e propor soluções”.  

A diretora falou da importância das Assembleias para apoiar e resolver situações sobre o 

funcionamento da Escola, assim como as regras de boa convivência para que tenhamos 

um ambiente saudável e harmônico nas relações no nosso cotidiano. 

Apresentou, na oportunidade, as melhorias que já foram realizadas na Escola a partir das 

sugestões e ideias das crianças, a saber: a reforma da Biblioteca Cecília Meireles, o Ateliê 

de Artes, a Campanha da Boa Convivência com cartazes espalhados pela Escola, 

incentivando as regras de um convívio saudável e respeitoso, mudança e melhoria da 

Horta para um ambiente mais adequado, entre outros. 

Em seguida, solicitou que cada representante dos Grupos se apresentasse: 

 Grupos 6: Letícia e Augusto – Grupo Estrela Cadente; 

                Rafael e Fernanda – Grupo Detetives; 

 Grupos 7: Miguel e Rafael Bastos – Grupo Sol; 

                 Arthur Mattos e Guilherme – Grupo Fênix; 

 Grupos 8: Miguel e Lara – Grupo Diamante; 

                 Gabriel e Júlia – Grupo Guerreiros; 

 Grupos 9: Eduardo e Mário – Grupo Natureza; 

                Mariana e Raymundo – Grupo Os Incríveis; 

 Grupos 10: Maria Clara e Lucca – Grupo #Abduzidosparasempre; 

                   O Grupo Unidossomos+ enviou um representante provisório até se 

definir quais serão os representantes fixos. 

A diretora Sandra finalizou a Assembleia, enfatizando para as crianças a importância de 

participar e ser atuante, pensando, expondo e executando as ideias pertinentes para o 

bom funcionamento da Escola como um todo. 

 

Salvador, 21 de março de 2019. 

 

_______________________ 

Flávia Carvalho 

Professora do G6-Matutino 

Estrela Cadente 

 


