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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA – MATUTINO – 25/04/2019 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, aconteceu a 

segunda Assembleia do primeiro semestre. 

O encontro iniciou-se com a leitura da Ata da Assembleia anterior, feita pela diretora 

Sandra Torzillo. 

O Grupo Unidos Somos+, apresentou Beatriz Martinez e Artur Oliveira como 

representantes oficiais do Grupo. 

Os alunos do Grupo Abduzidos para Sempre iniciaram o acordado em sala, afirmando que 

eles percebem que existe um professora que não é muito sensível com o Grupo. A diretora 

sugeriu que o grupo fizesse uma pequena Assembleia na sala entre os alunos e a 

professora. 

O Grupo Juntos Somos+ trouxe questões de estrutura da Escola, sugerindo que se 

colocasse um bebedouro próximo à quadra da parte inferior. 

O Grupo Natureza (G9) sugere pizza todos os dias, na tentativa de amenizar a fila na sexta 

e também uma mudança no uniforme, porque acham que está muito repetitivo. Que 

mantenha a logomarca e mude o branco. E pediram mais passeios. 

O Grupo 9, Os Incríveis, também trouxe questões referentes à estrutura da Escola, 

sinalizando a necessidade de mais um bebedouro. A diretora sugeriu que as crianças 

incorporassem à sua rotina, o uso de suas garrafinhas. Ela lançou a ideia de uma 

campanha com cartazes (G10), para que todos tragam suas garrafas. Maria Clara do G10, 

sugeriu um suporte na quadra superior para que se colocasse as garrafas. Foi sugerido o 

uso da “colmeia” que já é usada para guardar os sapatos, utilizando a parte superior para 

as garrafas. 

Mariana e Raymundo (G9) trouxeram para a Assembleia questões de desrespeito 

existentes em sua sala. A diretora Sandra e a coordenadora Ione, relataram a importância 

de se fazer uma Assembleia de grupo. 

Os grupos solicitaram mais variedade na cantina, bem como uma redução do valor dos 

lanches. Pró Sandra informou que chamará Cristina para uma próxima Assembleia. 

O Grupo Diamante (G8) sugeriu a criação de uma sala para expor os troféus. Também 

falou que o “Mural Informativo” do piso superior é pequeno. Pró Ione informou a todos que 

os Grupos 9 estão fazendo para os próximos dias, a eleição de um nome para o mural da 

Escola. 

Artur (G10) sugeriu que seja feita uma campanha de sala em sala para conscientizar a 

todos com relação ao cuidado com o portão da quadra. Pró Sandra sugeriu que o Grupo 

Diamante faça essa campanha. 

O Grupo Guerreiros informou que o ar da sala está quebrado, bem como os Grupos 

Diamante e Fênix. 



SEC/2019/Coord-Direção/Atas de Assembleias – 2ª Assembleia-25/04-M 

 

As crianças informaram que as trancas dos banheiros masculinos precisam de revisão e 

que a pia do banheiro das meninas está entupida. Também solicitaram uma torneira para a 

horta. 

Pró Sandra informou que os casos de manutenção da Escola, devem ser relatados, 

imediatamente, pelos representantes, à Cristina, Célia ou Coordenação, para sejam 

tomadas as devidas providências. 

Os Grupos Fênix e Sol (G7), falaram sobre a necessidade de melhorar o som da Rádio. 

Os Grupos 7 também questionaram a presença de bichinhos nas plantas. A professora 

Alice informou que o Grupo Guerreiros já pesquisou sobre esses bichos e que eles são 

inofensivos e que o Grupo fará cartazes para a comunidade. 

Os Grupos 6 não trouxeram reivindicações ou comentários. 

O Grupo Diamante ficou responsável por falar com todos os grupos sobre o cuidado com 

os portões da quadra. 

Cada grupo deverá elaborar um cartaz sobre o dever de trazer a garrafinha para a Escola. 

 

 

Salvador, 24 de abril de 2019. 

 

_______________________ 

Alice Sales 

Professora do G8-Matutino 

Grupo Guerreiros 

 


