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ATA DA 5ª ASSEMBLEIA – MATUTINO - 05/09/2018
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, aconteceu a segunda Assembleia do
2º semestre, 4º ano corrente, da Escola Nova Nossa Infância, na biblioteca, com a presença da
coordenadora Bettina, da professora Laiza e dos representantes de sala.
Bettina abriu a Assembleia dando as boas-vindas aos participantes, leu a última Ata (30/07), e
deu a devolutiva da resolução de algumas demandas. Nesse momento, a coordenadora
conversou com o grupo sobre as pendências da última Assembleia, tais como: a escala do
hasteamento da bandeira.
Os representantes do Grupo Vibranium (G10) elaboraram uma escala, porém essa será
atualizada para contemplar mais alunos de todos os Grupos.
Sobre os argumentos de xingamentos nas salas de aula e nos espaços comuns da Escola, o
Grupo Aquablox (G8), produziu cartazes, já expostos na Escola, e iniciou a campanha de
conscientização dos alunos para este tipo de comportamento.
O Grupo Abduzidos (G9) já entregou à coordenadora Ione, por escrito, as considerações sobre
o lanche da cantina, além da carta a Cristina (responsável pela cantina). Ainda não receberam
a resposta. O Grupo Vibranium (G10) ressaltou que algumas crianças passaram mal após
ingerir o lanche da cantina.
O Grupo Abduzidos (G9) reclamou sobre a falta de higiene do banheiro feminino e a
coordenadora Bettina sugeriu soluções dos próprios alunos para a manutenção da limpeza dos
banheiros. Além da produção de placas e cartazes (como lavar as mãos e o combate à
doenças e gripes) para a conscientização de todos que utilizam o banheiro.
O Grupo Mosaico do Conhecimento (G10) sugeriu a divisão das turmas (escalonamento) para
o uso da quadra com a coordenadora Ione.
O Grupo Real (G7) se responsabilizou pela campanha de “Lixo no lixo” e retomaram a queixa
da falta de cuidado dos alunos mais velhos ao descer a rampa da Escola, não respeitando e
cuidando dos alunos menores (Educação Infantil). O mesmo Grupo também comunicou o uso
inadequado do material dos jogos comuns a todos os alunos (totó, ping-pong).
Com todas essas reivindicações, a coordenadora Bettina sugeriu Assembleias internas (na sala
de aula) antes da Assembleia maior para que haja soluções para os problemas expostos.
O Grupo Abduzidos (G9) também pontuou a falta de higiene dos bebedouros por parte de
alguns alunos, relatando que os mesmos encostam a boca ou cospem nos bebedouros. O
Grupo #Somos10 (G10) se responsabilizou pela campanha do bom uso dos bebedouros.
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No próximo encontro, os representantes vão apresentar soluções para as questões relatadas
nessa Assembleia.
Responsáveis pelas próximas campanhas:
G9 – Uso adequado do banheiro;
G7 – Lavar as mãos depois do uso do banheiro ou antes do lanche e do lixo no lixo;
G10 – Escala do uso da quadra e do bom uso dos bebedouros.
Sem mais para a ocasião, a coordenadora Bettina encerrou a Assembleia, agradecendo a
participação e empenhos de todos.

Salvador, 05 de setembro de 2018.

___________________________________
Laiza Pinto
Professora de Inglês do G10 Matutino e Vespertino

