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ATA DA 3ª ASSEMBLEIA – VESPERTINO – 13/06/2019
Aos treze dias de junho do ano de dois mil e dezenove, aconteceu a terceira
Assembleia do primeiro semestre do vigente ano.
O encontrou iniciou-se com a diretora Sandra informando qual seria a pauta do dia:
 Leitura da ata anterior e análise das demandas;
 Distribuição dos certificados aos representantes do 1º semestre;
 Explicação quanto ao novo formato das Assembleias em 2019;
 Apresentação das demandas identificadas pelos representantes após
encontro com os estudantes;
 O que houver.
Sandra abriu a sessão comunicando que este será o último encontro do primeiro
semestre e que para o próximo semestre, haverá a necessidade de cada turma
identificar novos representantes das turmas, pois “é importante dar oportunidade às
outras crianças para que elas possam vivenciar esses momentos e exercitar a
escuta e a postura enquanto porta voz dos demais membros do grupo.”, afirmou a
diretora.
Leitura da Ata anterior e análise das demandas – após a leitura da Ata, Sandra
comentou sobre os encaminhamentos de cada demanda. Os cartazes foram
entregues ao Grupo Fênix para prender nos lugares adequados. Cristina,
responsável pela cantina informou que no 2ºsemestre terá algumas mudanças,
conforme sugerido. E o Grupo 10 ficou encarregado de entregar o sinalizador da
porta do banheiro do térreo à coordenação do referido piso.
Explicação quanto ao novo formato das Assembleias em 2019 – a diretora
comunica que os representantes precisam, junto com a professora, identificar os
novos integrantes.
Distribuição dos certificados aos representantes do 1º semestre – Sandra
agradeceu a participação de todos os representantes desse semestre, e da
colaboração deles quanto às propostas e discussões que apoiaram no crescimento
e na organização da Escola. “Todos vocês foram responsáveis e bastante
comprometidos. Fico muito feliz em ver essa experiência vivenciada por vocês.”,
registrou a diretora, enquanto entregava os certificados, solicitando salva de
palmas a todos os representantes.
Apresentação das demandas identificadas pelos representantes após
encontro com os estudantes – os representantes pontuaram algumas demandas
para o 2º semestre. Foram elas:

SEC/2019/Coord-Direção/Atas de Assembleias – 3ª Assembleia-13/06-V



Desenvolver mais propostas que permitam a saída dos alunos para outros
espaços fora da Escola, tipo um “programa mais passeios”;



A água do bebedouro do 2ºpiso está muito lenta, e, com isso a água sai
pouquinha;



A possibilidade de colocar mais brinquedos no parque de areia do 2º piso;



No Grupo 8, a turma tem uma colega que é deficiente visual, e não há livros
em braile na Biblioteca Cecilia Meirelles. Sugeriram também, a possibilidade
de colocar um piso tátil em alguns pontos da escola.

Antes de encerrar pró Sandra compartilhou e distribuiu blocos com cinco bilhetes
de venda dos “Balaios Juninos” que serão sorteados durante a festa no dia 19/06.
Cecília, estudante do Grupo 10 explicou qual a finalidade desse projeto: “Os alunos
da 1ª Eucaristia estiveram no NACCI, Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer
Infantil, e identificaram que esse lugar acolhe famílias e crianças que vêm do
interior para fazer tratamento contra essa doença.”. “Foi um momento muito bom
para a gente! Percebemos que eles precisam de alimentos não perecíveis e
produtos de limpeza. Com isso, o dinheiro arrecadado será para comprar essas
coisas.”, finalizou Beatriz.

Salvador, 13 de junho de 2019.
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