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ATA DA 2ª ASSEMBLEIA – 17/05/2017
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a 2ª
Assembleia da Escola Nova Nossa Infância que contou com a presença da diretora Sandra
Torzillo, da coordenadora Bettina Aroucha, da professora Ana Carolina Santos (G8), das
Sras. Joseane Andrade e Christiane Santos, representando os pais, e representantes dos
Grupos 6 ao 10 – Matutino.
A diretora Sandra iniciou a Assembleia realizando a leitura da ata anterior. Em seguida
apresentou as mães que representarão os pais do turno matutino nas Assembleias durante
todo o ano letivo. Na sequência, após as representantes dos pais verbalizarem que só
escutariam nesse dia, passou-se a palavra aos representantes dos Grupos que pontuaram
suas demandas nessa ordem:
Os estudantes dos grupos 10 questionaram:
- as atitudes de desrespeito entre os colegas durante os recreios nas quadras. Sugere-se
refazer o horário para utilização das quadras;
- porta da sala trancada no horário do recreio. É norma da Escola e sugere-se que se
coloquem caixas nas portas para guardar os objetos do grupo, ação já realizada com
sucesso pelo Grupo 8;
- melhorias na sala de Informática e aquisição de fones de ouvido. Sandra informa que
melhorias já estão sendo feitas;
- melhorias na sala de Artes. Pouco espaço. Ainda sem sugestões.
Os estudantes dos grupos 9 fazem os seguintes questionamentos:
- xingamentos que acontecem no horário do recreio. Sugere-se que retomem os cartazes
feitos no ano anterior;
- correria na rampa no horário de recreio. Ainda sem sugestão;
- colocar um elevador na Escola;
- crianças que correm e falam alto na Biblioteca. Foi sugerido reforçar os combinados com
Carla, bibliotecária.
Os estudantes dos grupos 8 questionaram:
- falta de cuidado com o material da Escola;
- crianças que colocam apelidos ruins nos colegas. Sugestão: incluir nos cartazes sobre
xingamentos;
- não incentivar o namoro entre crianças;
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- falta de cuidado com o material de outros grupos.
Os estudantes dos grupos 7 fazem as seguintes sugestões:
- construir uma casa na árvore;
- fazer campeonato de futebol entre meninos e meninas;
- não jogar bola de totó na rampa;
- não colocar a boca no bebedouro.
Os alunos dos grupos 6 questionam que a sirene não está tocando no piso do meio.
Ficou definido que será feita uma campanha que envolva toda a comunidade escolar sobre
as atitudes inadequadas.
Não havendo mais assuntos na pauta, encerrou-se a Assembleia às 12h5min.

Salvador, 17 de maio de 2017.

