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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA – MATUTINO – 26/07/2019 

 

No dia 26 de julho do corrente ano, aconteceu a primeira Assembleia do 2º 

semestre; nesta ocasião, foram apresentados os novos representantes de cada 

Grupo, bem como foi dito a eles os objetivos das Assembleias. 

Os Grupos 6 de pró Mariana e pró Flávia serão representados por Emi e Alice, 

Lucas e Lara, respectivamente. 

O Grupo 7 de pró Mara será representado por Luiza e Henrique; o Grupo de pró 

Carina ainda está decidindo. 

Os Grupos 8 serão representados por Valentina e Arthur – pró Alice; e Luísa e 

Gabriel – pró Lígia. 

O Grupo 9 de pró Rebeca será representado por Pedro e Laura. As crianças do 

Grupo de pró Ana Flávia ainda estão escolhendo seus representantes. 

Os Grupos 10 serão representados por Henrique e Lívia – pró Vanessa e Sophia e 

Ramon – pró Bernadete. 

Sandra deu as boas-vindas e convidou os representantes dos Grupos 10 do 1º 

semestre para dizer o porquê das Assembleias. Trouxeram como objetivos 

principais a busca da melhoria para a Escola tanto em sua estrutura física, como 

sobre a reflexão da convivência entre as pessoas em todos os setores de nossa 

comunidade. 

Sandra disse que a contribuição dos representantes é relevante e que muitas 

mudanças da Escola aconteceram a partir das demandas das crianças. 

Houve a reflexão sobre mudanças reais, deixando claro que nem todos os desejos 

e ideias podem ser acolhidos. 

Sandra ainda falou sobre a importância dos representantes trazerem ideias e 

sugestões para a Assembleia. 

Valentina e Arthur (G8) trouxeram a questão da quantidade de crianças na fila na 

cantina, principalmente nas sextas e sobre a venda de lanches mais saudáveis. 

Sandra lembrou ao grupo que por conta de uma demanda da Assembleia, a venda 

de pizza está acontecendo as quartas e sextas-feiras; também explicou que por 

causa da quantidade de crianças que compram lanche na cantina, não há 

possibilidade de ter uma variedade muito maior de produtos. As crianças então 

sugeriram a venda de Gatorade, suco de frutas e açaí. 
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Pedro e Laura (G9) solicitaram uma reforma no parque, refletiram sobre o preço 

dos lanches na cantina, sugeriram mais modelos de fardamento, classificadores de 

capa dura e uma rede de vôlei. 

Sandra finalizou a Assembleia e solicitou que o Grupo 10 faça uma lista de lanches 

saudáveis e não saudáveis (como sugestão de retirada do cardápio da cantina) e 

entreguem à Cristina. Aproveitou para solicitar também a intensificação da 

campanha dos copos nas salas por todos os representantes, agradecendo a 

presença e colaboração de todos. 

 

Salvador, 26 de julho de 2019. 

 

_______________________ 

Mariana Magalhães 

Professora do G6-Matutino 

Grupo Detetives 

 


