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ATA DA 5ª ASSEMBLEIA – MATUTINO – 21/08/2019 

 

Aos 21 dias do mês de agosto de 2019, estiveram reunidos em Assembleia, a 

diretora Sandra Torzillo, a coordenadora Ione França, a professora Alice Sales e as 

crianças representantes dos Grupos 6 ao 10. 

A diretora Sandra iniciou a Assembleia com a leitura da Ata da reunião anterior. 

Durante a leitura, percebeu-se que dois Grupos ainda não tinham elegido 

representantes, portanto foi o momento oportuno de apresentá-los. O Grupo 7 da 

professora Carina, nomeou Bruna e Rafael e o Grupo 9 da professora Ana Flávia 

nomeou Nicolas e Pedro. Feitas as apresentações, iniciou-se um diálogo sobre o 

que havia sido proposto na Assembleia anterior e verificado seus cumprimentos ou 

não. 

A diretora sugeriu que os representantes divulgassem nas turmas que as pizzas 

estão sendo vendidas as quartas-feiras, em resposta à solicitação feita na 

Assembleia de julho. 

O Grupo 10 informou que não cumpriu o combinado de fazer a relação de lanches 

saudáveis e não saudáveis para informar na cantina, como proposto em encontro 

anterior. 

A diretora divulgou o que ficou acordado em reunião com as coordenadoras à 

respeito de ações que reduzissem o uso de copos plásticos descartáveis na 

Escola. A mesma, leu essas ações, disse o prazo para a realização e qual Grupo 

será responsável por sua execução, como se segue abaixo: 

- O Grupo 6 contará o uso dos copos descartáveis em cada piso; para isso, serão 

colocadas lixeiras específicas para o descarte deste material; 

- O Grupo 7 irá tabular o resultado encontrado pelo G6 e construirá um gráfico 

informando esta quantidade; 

- O Grupo 8 fará uma enquete com a comunidade escolar para saber se eles 

concordam ou não com a retirada dos copos plásticos e divulgarão esse resultado 

através de gráfico; 

- O Grupo 9 divulgará o resultado da enquete no Mural de Informações; 

- O Grupo 10 da professora Bernadete fará uma carta para a comunidade 

divulgando a suspensão do uso dos copos descartáveis; 

- O Grupo 10 da professora Vanessa fará uma documentação sobre o processo de 

pesquisa e coleta de dados envolvidos nesse levantamento e divulgará para a 

comunidade; 
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- A Direção fará a substituição dos recipientes descartáveis por outros, como copos 

de louça, por exemplo. 

Dada a palavra aos representantes, foi dito: 

Sofia, do Grupo 10, sugeriu que fossem vistos vídeos com imagens fortes, para 

sensibilizar as pessoas sobre o uso do copo. As demais crianças comentaram que 

os vídeos precisam ser adequados a cada faixa etária. 

Os Grupos 6 trouxeram a preocupação com a quebra dos copos de vidro ou louça 

que poderiam machucar crianças. 

Valentina, do G8, sugeriu que os Grupos 10 fizessem vídeos para o canal do 

YouTube falando sobre a campanha. 

Pró Sandra encerrou a Assembleia com a entrega da cópia do plano de ação para 

que os representantes repassassem para os seus Grupos e informassem sobre o 

que combinamos. 

 

Salvador, 21 de agosto de 2019. 

 

_______________________ 

Alice Sales 

Professora do G8-Matutino 

Grupo Guerreiros 

 


