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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA – VESPERTINO – 29/07/2019 
 

Sandra inicia a Assembleia explicando a importância de se fazer um 

encontro como esse para ajustar algumas demandas da Escola que as próprias 

crianças percebem. Fala sobre a organização da quadra no turno Matutino onde a 

ideia surgiu nas Assembleias, e que tem funcionado bem. Fala que no turno da 

tarde essa organização não é necessária devido à quantidade de alunos. Solicita 

que os antigos representantes passem o crachá para os novos. Sugere que nos 

Grupos, os representantes conversem e listem as demandas para o próximo 

encontro, a fim de transformar atitudes e espaços.  

Enfatiza a importância do convite para que os novos e os antigos 

representantes se encontrassem nessa Assembleia para esclarecer o 

funcionamento das mesmas.  

Sandra pede que cada novo representante se apresente falando os seus 

nomes e o respectivo Grupo. Inicia com o Grupo 6 questionando quem são os 

novos representantes e Julia e Guilherme se apresentam. No Grupo 7 os 

representantes João e Inaê se apresentam, no G8 João e Gabriel, no G9 Isadora e 

João e como representantes do G10 se apresentaram Mariana e Paula. Sandra 

reforça o fato de Paula ter estudado quando pequena na Escola e apesar de ter 

voltado esse ano, já ter se tornando representante de sala.  

Fala que algumas solicitações poderão ser atendidas e sita alguns exemplos 

como a construção de uma nova Biblioteca, que foi planejada pelas crianças do G6 

na época, que hoje já estão no G9. A nova sala de artes, que também foi projetada 

com ajuda das crianças e que outras não poderão ser realizadas a curto prazo, 

mas que a Escola apoiaria e que continuaria com o propósito de atender às 

demandas.  

Ao questionar se as crianças tinham alguma dúvida, José Luís do G9, 

reforça a fala de Sandra quando informa que o G7 solicitou no primeiro semestre 

que a quadra do 2º piso fosse coberta e a mesma diz que não vê necessidade em 

cobrir essa quadra uma vez que já tem uma coberta no 3º piso. Cecilia (G10) fala 

que as crianças do vespertino querem brincar na quadra superior, mas que ela, na 

maioria das vezes está fechada; Sandra fala que esse é um problema a se 

resolver, uma vez que as quadras precisam ficar abertas para as crianças, a menos 

que chova.  
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Sophia do G8 pede a palavra e relembra que o seu Grupo solicitou livros 

adaptados em Braile para uma colega que é deficiente visual e que esses livros 

chegaram para a biblioteca.  

Sandra fala da implementação das cestas de basquete na quadra, e dos 

avanços na Horta da Escola.   

Cissa, do G10, fala do desejo em usar mais o laboratório de ciências, e 

Sandra fala da riqueza dos materiais que estão lá. 

Sandra finaliza o encontro falando da importância dos novos representantes 

de sala se empenharem em realizar muitas coisas ao longo do semestre. assim 

como se fez no primeiro. Esclarece que os representantes do 1º semestre podem, 

quando se sentirem à vontade, participar das Assembleias. Agradece a todos os 

participantes e dá por encerrado o encontro.  

 

 

Salvador, 29 de julho de 2019. 
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Professora do G7-Vespertino 

Grupo Malaquitas 

 


