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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA – 17/05/2018
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ocorreu a 2ª Assembleia
contando com a presença dos representantes de cada sala, a diretora Sandra, a
coordenadora Ione e a professora Ana Flávia.
TEMAS ABORDADOS:

1- Conflitos: Foi discutida a melhor maneira para resolver os problemas, evitando a
agressão física, verbal e emocional, buscando o diálogo para conquistar um
ambiente saudável.
Ficou decidido que as crianças farão uma campanha para conscientizar as pessoas
(adultos e crianças) sobre a importância do respeito e da boa convivência.
Cada grupo deverá produzir um cartaz para combater a agressão física, verbal e
emocional. Entregar à coordenação até 6ª feira, dia 25/05/18.
2- Quadra: A fim de evitar os conflitos recorrentes nos horários do recreio, cada
grupo deve pensar em uma sugestão e levar para coordenação para que, durante a
semana, seja “testada” a melhor forma de resolver essa questão.
3- Material de artes: Foi relatado que o material de artes tem sido desperdiçado por
algumas crianças. Cada representante ficou responsável por conversar com as
professoras de artes para solucionar essa questão.
4- Classificador: Foi sugerido que a Escola faça uma troca dos classificadores, pois
os mesmos rasgam com facilidade. A ideia das crianças foi trocar por um
classificador de capa dura anual ao invés de três classificadores de capa fina. A
Escola se comprometeu em avaliar essa proposta para saber se será viável.
5- Banheiro: Foi sugerido divisórias entre os mictórios nos banheiros masculinos.
6- Bebedouro: Foi relatado que os bebedouros apresentam problemas com
frequência. A Escola afirmou que está ciente e explicou que existe um problema na
tubulação e que está buscando resolver. A diretora Sandra sugeriu aos alunos o uso
das garrafinhas com água gelada de casa e deixar o uso do bebedouro na Escola
apenas para reposição da água.
7- Hino: Foi relatado o desejo que todos os grupos tenham o mesmo direito a
hastear as bandeiras nos dias de hino. Sendo assim, cada grupo ficou responsável
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em construir um cronograma para que todos os alunos possam participar desse
momento.
8- Vendas na escola: Continuam ocorrendo situações de vendas entre os alunos
dentro da escola. A diretora Sandra lembrou que existe uma regra que proíbe essa
ação. Só será permitido essa prática no caso de devoluções para o Fundo-Escola e,
nesses casos, deverá ser planejado junto com as professoras.

Salvador, 17 de maio de 2018.

_______________________
Ana Flávia Guimarães
Professora do G8-Mat

