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ATA DA 5ª ASSEMBLEIA – VESPERTINO – 21/08/2019
A quinta Assembleia do turno vespertino aconteceu no dia vinte e um de agosto de
dois mil e dezenove.
O encontro iniciou-se com a Diretora Sandra Torzillo, dando as boas-vindas aos
representantes que participam do segundo encontro deste semestre. Fez a leitura
da Ata anterior para lembrar os assuntos tratados na última reunião e apresentou o
tema a ser discutido neste encontro, “Campanha do copo plástico”.
O projeto foi sugerido na Assembleia pelas crianças do turno matutino e viabiliza o
crescente uso das garrafinhas e, gradativamente, a redução do copo plástico
dentro da instituição, devido ao impacto ambiental que este material causa à
natureza.
A Escola decidiu trazer o tema para a Assembleia para discutir com os
representantes e apresentar as ações planejadas pela equipe pedagógica, onde
cada Grupo terá uma responsabilidade:


Grupo 06 – Verificar o gasto de copos descartáveis por piso. Enviar as
informações para o G7;



Grupo 07 – Tabular as informações e construir um gráfico;



Grupo 08 – Gerenciar uma enquete a ser realizada na Escola para saber se
a comunidade é a favor ou não da retirada deste material;



Grupo 09 – Divulgação do resultado da enquete e consumo de copos;



Grupo 10 – Escrever uma carta, destinada à comunidade escolar,
justificando a retirada ou não dos copos, constando todas as informações
coletadas e decisões.

Após a apresentação das ações a serem desenvolvidas, Sandra solicitou que os
representantes pensem, junto com os colegas de sala, novas ações para dar
continuidade à Campanha. O Grupo 10 sugeriu substituir os copos plásticos por
copos de vidro e falou da necessidade de ampliar essa campanha para a cantina,
com a retirada dos canudos, pratos e talheres plásticos. Sugeriram que sejam
disponibilizados pratos e garfos que possam ser reutilizados após lavagem.
A Diretora esclareceu que a Escola está refletindo sobre essas questões e pensa
em adquirir copos de louça, para serem utilizados, caso alguma criança esqueça
sua garrafa e na cantina aderir ao uso de embalagens e canudo de papel, já que
possuem tempo de decomposição menor que a do plástico.
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Inaê, representante do Grupo 07, pede a palavra para falar da importância de
colocar um aviso na quadra, lembrando que este ambiente não é destinado para o
lanche, pois há muitas crianças fazendo uso deste espaço de forma inadequada.
Os representantes do Grupo 06 solicitaram a substituição das trancas dos
banheiros (masculino e feminino), pois nenhuma das portas trancam e eles sentem
desconforto na utilização. Pedem também mais baldes e pás no parque; os
brinquedos que estavam lá sumiram.
O Grupo 09 falou do desejo de usar a quadra superior com maior frequência, mas
que sempre está fechada. Sandra disse que vai verificar com Célia o que está
havendo e que nem sempre é possível usar a quadra, como quando há eventos.
Solicitaram também a troca da rede de pingue-pongue; Sandra lembrou que este
tipo de problema pode resolver diretamente com Célia, mas devido à ausência dela
(por motivo de saúde) que eles poderiam ir diretamente falar Cristina na recepção.
O Grupo 10 trouxe uma reflexão sobre o uso do laboratório. É ambiente muito
abafado e apresenta cheiro de mofo o que dificulta desenvolver alguma pesquisa
neste espaço. Sandra esclareceu que este ambiente não foi planejado para ser
sala de aula, mas que tem ideias para tentar modificar e tornar o ambiente mais
agradável e que as crianças participarão deste processo de mudança
apresentando suas ideias para melhorá-lo.
Outra situação trazida pelo Grupo 10 disse respeito aos pequenos insetos
encontrados na cantina, junto aos lanches vendidos. Sandra lembrou que temos
representantes na Escola, para que ela seja cuidada por todos e também para que
os problemas que surgirem, sejam resolvidos de forma mais rápida; esse caso
específico, deveria ter sido levado imediatamente para Cris, que é a responsável
pela cantina.
Antes de finalizar, Sandra recolheu as reivindicações e compartilhou as tabelas de
ações a serem desenvolvidas por cada Grupo na campanha “Retirada dos copos
plásticos da Escola”, agradecendo a presença e empenho de todos.

Salvador, 21 de agosto de 2019.
_______________________
Sara Carvalho
Professora do G6-Vespertino
Grupo Lago Brilhante

