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ATA DA 6ª ASSEMBLEIA – 14/09/2017

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a 6ª Assembleia da
Escola Nova Nossa Infância que contou com a presença da diretora Sandra Torzillo, da coordenadora
Bettina Aroucha, da professora Mariana Magalhães (G6) e dos representantes dos grupos 6 ao 10
(matutino), a representação das famílias não esteve presente nesse encontro.
A diretora Sandra deu início à Assembleia lendo a última Ata, a fim de verificar as ações que as
crianças já haviam executado sob responsabilidade da última Assembleia.
Em seguida, Sandra comunicou algumas ações que a Escola já havia realizado, como:
•

Aumento dos baldes e pás no parque – Sandra solicita que os representantes conscientizem
os colegas, pois já foram encontrados baldes quebrados, bem como o sumiço de pás;

•

Reparo na quadra para facilitar o escoamento da água – Sandra solicita que os
representantes observem se o que foi feito surtiu efeito, pois então deverá quebrar toda a
quadra para que o problema seja sanado;

•

Escala para o uso da quadra já foi realizada;

•

Sobre a colocação de rede de proteção nas escorregadeiras - Sandra diz que essa
solicitação não será acatada, pois todas as medidas cabíveis de segurança já foram
implementadas no parque; contudo, ela pede o uso consciente do espaço.

Sandra retoma as responsabilidades que foram atribuídas para cada grupo:
Grupo 8: campanha do lixo - os representantes socializaram dois cartazes na Assembleia;
Sandra solicitou que eles façam mais cartazes para a conscientização de toda a comunidade
educativa;
Grupo 9: sinalização da rampa - Sandra parabeniza pela realização da ação, contudo reflete
com o Grupo que a sinalização já poderia ter sido colocada na rampa, pois a sinalização aconteceu
no dia 13/09;
Grupo 10: preços da cantina – os representantes fizeram a pesquisa em algumas lanchonetes
de Escolas a fim de comparar os preços dos lanches. Foi detectada uma variação significativa nos
preços, porém Sandra traz algumas reflexões sobre a organização/funcionamento das entradas e
saídas dos lanches; por fim, Sandra conclui a respeito desse item que os representantes do grupo 10
façam uma reunião com Cristina (responsável pela cantina) para dialogar sobre os preços da cantina.
As crianças também solicitam mais opções de lanche, bem como a volta do “enroladinho de salsicha”;
Sandra reflete sobre a alimentação saudável e diz que alguns lanches não serão disponibilizados na
cantina. Solicita ainda que eles façam uma relação de lanches que eles desejam, lembrando a
qualidade dos alimentos.
As crianças do G10 solicitam a aquisição de livros novos para a biblioteca da Escola; Sandra solicita
que eles façam uma lista de títulos e entreguem a Carla (bibliotecária), antes da próxima Assembleia.
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Finalizando a Assembleia, os representantes trouxeram algumas situações sobre a divisão da quadra,
tais como: brigas, desrespeito, dificuldade em dividir, reflexão sobre a possibilidade de poder ou não
poder convidar outros grupos para jogarem. Sandra então solicita que eles reflitam juntos ao Grupo e
busquem utilizar o espaço com mais harmonia, pois caso continuem as situações desagradáveis, o
uso da quadra será revisto e novos combinados serão realizados. Sandra também solicita que as
crianças peçam ajuda aos adultos e que os adultos observem mais atentamente o uso da quadra.
Sem mais nenhum assunto para o momento, a diretora Sandra deu por encerrada a Assembleia.

Salvador, 14 de setembro de 2017.

Professora Mariana Magalhães
Grupo Troféu – G6

