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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA – 30/07/2018 

 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, aconteceu a primeira Assembleia 

do 2º semestre, 4ª do ano corrente, da Escola Nova Nossa Infância, na sala de multiuso, com a 

presença da diretora Sandra Torzillo, da coordenadora Ione França, da professora Mariana 

Magalhães, das mães representantes Aline (mãe de Bianca – G6) e Ana Paula (mães de Sofia 

– G8), dos representantes do 1º semestre e dos novos representantes. 

Sandra abriu a Assembleia dando as boas-vindas aos participantes, leu a Ata da última 

Assembleia (13/06), e deu a devolutiva da resolução de algumas demandas; nesse momento, 

Sandra refletiu com o grupo sobre as pendências do 1º semestre, tais como: escrita da carta 

para Cristina relatando as inquietações sobre os lanches oferecidos e a confecção dos cartazes 

da campanha sobre o uso de palavrões e o respeito entre as crianças. 

Ione solicitou que os representantes comuniquem aos colegas sobre o que foi dito/decidido na 

Assembleia e que leiam com o Grupo a Ata e verifiquem o compromisso do Grupo sobre as 

demandas. 

Sobre o uso da quadra Ione verbalizou que já refletiu junto com alguns representantes e 

observou que já está sendo dividida de maneira tranquila; caso ainda haja desconforto, será 

necessário refletir e trazer sugestões de melhorias. 

As crianças solicitaram esclarecimentos sobre os hasteamentos das bandeiras, pois observam 

que muitas crianças vão várias vezes e outras ficam sem oportunidade de hasteá-las. 

Solicitaram uma supervisão no banheiro masculino do 2º piso, pois a porta não está 

travando/fechando. 

As crianças perceberam que a comunidade ainda não usa as rampas corretamente; correm e 

não observam o lado indicado para subir e descer. 

Sandra solicitou que todas as reivindicações sejam feitas por escrito e refletiu sobre “uma 

participação mais efetiva das crianças”. 

Os representantes do 1º semestre fizeram relatos sobre a participação/função nas Assembleias 

para os novos representantes. 

Sandra aproveitou para sinalizar sobre a importância dos registros nas Assembleias e sugeriu 

que as crianças levem lápis e papel para suas anotações. Também propôs que os 

representantes do 1º semestre concluam as ações que não realizadas (carta sobre o lanche e 

os cartazes para a campanha) e solicitou que os novos representantes façam junto com o 

Grupo uma lista das reivindicações e entregue às professoras o quanto antes. 
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Ione socializou a ideia de que os representantes tragam as demandas, contudo que os 

mesmos também sugiram melhorias e se mobilizem para concretizá-las. 

Ana Paula parabenizou os participantes e falou sobre a importância do registro e da 

necessidade dos representantes ouvirem e dialogarem com os colegas de Grupo. 

Aline se apresentou. 

Sandra encerrou a Assembleia agradecendo a participação de todos. 

 

 

Salvador, 30 de julho de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Mariana Magalhães 

Professora do Grupo Sonhos - G6-Mat 


