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ATA DA 6ª ASSEMBLEIA – MATUTINO  - 25/10/2018 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, aconteceu a sexta Assembleia 

da Escola Nova Nossa Infância com a presença da coordenadora Bettina, da professora 

Vanessa do Grupo 10 Matutino – Grupo Vibranium e dos representantes de sala. 

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

Assembleia anterior e depois comentou sobre a importância de cumprir com as ações 

registradas na Ata. 

Seguem abaixo as ações que não foram cumpridas: 

 Escala da Quadra – Grupo Mosaico do Conhecimento; 

 Resposta da carta Cristina (sobre a cantina) – Cristina; 

 Cartaz sobre a limpeza dos banheiros – Grupo Os Abduzidos (G9 – Pró Rilná); 

 Cuidado com o lixo e descida da rampa pelas crianças maiores da Escola – Grupo 

Fantástico (G7 – Pró Carina); 

 Cartaz para o bebedouro – Grupo Os Abduzidos (G9 – Pró Rilná). 

Pró Sandra ressaltou a importância de cumprir as ações para a melhoria da Escola. 

Também relembrou o processo de reforma da Biblioteca Cecília Meireles e expôs a proposta 

de uma nova meta: a reforma da Sala de Artes. O papel dos representantes será de conversar 

com os Grupos e com as prós de Artes e listar o que é necessário mudar nesse espaço. Em 

seguida, cada sala apresentará um pré-projeto de como deverá ser esse novo ambiente. Esse 

material será entregue na próxima aula de Artes. 

O G10 Grupo #Somos 10 pontuou sobre os banheiros em relação às crianças que entram, 

trancam as portas e saem pelo espaço que tem abaixo da porta. A diretora explicou que será 

meta da reforma de final de ano, trocar as portas e verificar fechaduras. 

O Grupo Mosaico ficou responsável em produzir um cartaz solicitando o cuidado com o 

material do ateliê de Artes. A sugestão para o próximo ano é que as crianças levem o próprio 

estojo para as aulas. 

Não havendo mais pauta para o dia, a diretora Sandra deu a Assembleia por encerrada, 

agradecendo a presença e empenho de todos. 
 

 

Salvador, 25 de outubro de 2018. 
 

 

___________________________________ 

Vanessa Carvalho 

Professora do G10 Matutino - Grupo Vibranium 


