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ATA DA 1ª ASSEMBLEIA – VESPERTINO – 25/04/2019
No dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove, ocorreu a primeira Assembleia do primeiro
trimestre, do turno vespertino.
Sandra iniciou o encontro perguntando se todos sabiam o porquê das Assembleias, e as alunas
do Grupo 10 disseram que este encontro era importante para os alunos falarem sobre as
relações entre os colegas e também as melhorias que a Escola precisa fazer.
Sandra comentou sobre a responsabilidade dos representantes de cada Grupo e também sobre
a convivência ser melhor com todos da Escola.
Depois deste momento iniciou-se a apresentação dos representantes de cada Grupo.
Liz e Rafael se apresentaram como representantes do Grupo Lago Brilhante (G6), Henrique e
Augusto, do Grupo Malaquias (G7); já Álvaro e Maria Sofia representam o Grupo Divertidamente
(G8); José Luiz e Maria Luiza representam o Grupo Fênix (G9) e Maria Cecília e Beatriz
representam o Grupo #amigosparasempre (G10).
Sandra explicou que como representantes do Grupo eles devem observar tudo o que acontece
na Escola e identificar o que pode ser melhorado nos espaços a partir do olhar dos alunos. Falou
também que pequenos problemas com fechaduras, pregos soltos devem ser ditos a Célia para
que ela providencie o conserto.
Ela também comentou sobre as coisas que mudaram a partir das demandas dos alunos e os
representantes foram lembrando de todas as solicitações que foram atendidas, juntamente com
Sandra (sala de artes, casa da árvore, baldes do parque, campanhas diversas: uso do
bebedouro, uso das garrafinhas...), etc.
Sandra concluiu sua fala deixando claro que as situações que ocorrerem em sala devem ser
resolvidas pelas professoras, e que o que for das áreas externas devem ser levadas para as
Assembleias.
A Assembleia foi finalizada com os representantes dos Grupos expondo as solicitações feitas
pelos alunos de cada turma.
O Grupo #amigosparasempre sugeriu a criação de uma plaquinha com OCUPADO E LIVRE,
para colocar no banheiro do primeiro piso. Sandra sugeriu que o Grupo 10 ficasse responsável
em produzir.
O Grupo também sugeriu que fosse colocada uma cesta de basquete na quadra do 3º piso, um
bebedouro no 4º piso; álcool gel por alguns lugares da Escola e um lixo novo na cantina.
Já o Grupo Fênix (G9) pontuou que os ralos da quadra descoberta estão abertos; Sandra
pontuou que este é um problema que não precisa ser levado para as Assembleias, que devem
ser falados logo com Célia. Solicitaram também o retorno dos baldes dos lixos recicláveis.
O Grupo 9 também relatou que está aparecendo muito lixo na rampa na hora do recreio e que
algumas crianças têm jogado papel nos vasos sanitários do banheiro. Sandra mais uma vez
sugeriu que o próprio grupo fizesse uma campanha e que os representantes fizessem cartazes e
que fossem de sala em sala, conscientizando a todos.
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Álvaro e Maria Sofia, do Grupo Divertidamente, comentaram que algumas crianças do grupo,
viram na cantina, no lugar que fica os alimentos alguns bichinhos. Os representantes do Grupo
Malaquitas (G7), solicitaram que houvesse mais variedades de lanches na cantina. Sandra
informou que convidará Cristina para participar da próxima Assembleia.
O Grupo 7 também levantou outras questões como: se era possível colocar mais baldes no
parque de areia; colocar mais pias no banheiro dos meninos e cobrir a quadra e o parquinho de
areia.
Finalizamos com as reivindicações do Grupo Lago Brilhante (G6) que informou que os baldes e
pás do parque estão sumindo; após diálogo com os outros representantes descobriu-se que eles
ficam enterrados na areia. Sandra propôs que os grupos conversassem com as turmas do turno
matutino para que os baldes sejam devolvidos para o recipiente onde eles geralmente são
guardados.

Salvador, 25 de abril de 2019.
_______________________
Aparecida de Cássia Couto
Professora do G10-Vespertino
Grupo #amigosparasempre

