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ATA DA 3ª ASSEMBLEIA – 18/06/2018
Aos treze dias do mês de junho do ano de 2018, foi realizada a terceira Assembleia na
Escola, com a participação dos representantes de cada Grupo, a coordenadora Bettina, a
diretora Sandra e a professora do Grupo 9 matutino, Rilná.
A reunião começou às 11h, tendo a turma rememorado o que se acordou na Assembleia
anterior, a exemplo da construção e divulgação de cartazes relacionados à temática dos
conflitos que ocorrem no espaço escolar: “Como evitá-los? e Como resolvê-los?”. Foi dito
que os cartazes foram confeccionados, restando, porém a devida divulgação nas salas.
Falou-se, também, sobre a necessidade de organizar o horário de uso da quadra para
cada Grupo, com a construção de um cartaz que será fixado próximo a entrada dela.
Alguns horários foram debatidos, mas a turma ainda tem que discutir o assunto junto às
coordenadoras e demais colegas.
A diretora Sandra destacou a importância de darmos continuidade ao que é discutido nas
Assembleias, de maneira que os prazos e metas sejam cumpridos e toda a Escola tenha
ciência desses assuntos.
O representante Davi trouxe a ideia de adotarmos classificadores mais resistentes, tendo
todo o aval da diretora. Já no próximo ano, esse novo material será adotado. Além disso,
os bebedouros serão trocados, bem como haverá divisórias nos banheiros dos meninos.
Pensou-se em criar uma escala de crianças para o hasteamento da bandeira, para que
não haja repetição de grupos durante o canto do Hino Nacional.
O que mais se destacou foi a questão do desperdício de materiais nas aulas de artes. É
preciso reaproveitá-los, usando, por exemplo, o verso de um cartaz já utilizado.
Novas temáticas surgiram, a exemplo dos alimentos da cantina. É preciso atentar para a
presença de alguns lanches que não estão agradando os alunos, como o molho do
hambúrguer. Ficou acordado que faremos uma carta à Cris, pedindo mudanças no
cardápio, além de maior atenção quanto ao preparo desses alimentos, a fim de evitar
indisposições.
A reunião foi finalizada, com algumas decisões:
 Desenvolvimento da campanha contra os conflitos. Ida às salas para a divulgação
dos cartazes;
 Carta à Cris sobre a cantina;
 Conscientização nas salas sobre o reaproveitamento dos matérias;
 Escala de uso da quadra;
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 Escala para o hasteamento da bandeira.
Essas decisões serão socializadas com os próximos representantes na próxima
Assembleia.
Salvador, 13 de junho de 2018.

_______________________
Rilná Figueiredo
Professora do G9-Mat

