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ATA DA 3ª ASSEMBLEIA – 08/06/2017

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a 3ª Assembleia
da Escola Nova Nossa Infância que contou com a presença da diretora Sandra Torzillo, da
Sra. Joseane Andrade, representando os pais, da professora Sônia Souza (G7) e
representantes dos Grupos 6 ao 10 – Matutino.
Na ocasião, a diretora Sandra deu início à Assembleia, comunicando que foi feita a revisão e
consertos necessários dos brinquedos e da trave da quadra e sugeriu a escolha de uma
nova música para a sirene dos intervalos, tendo em vista que a atual está incomodando os
vizinhos.
Na pauta do dia, os representantes dos Grupos 8, 9 e 10, trouxeram cartazes sobre
xingamentos na Escola. Em seguida, foram levantados outros pontos, tais como:
mobilização e conscientização das crianças sobre a sujeira na Escola durante e após os
recreios, bem como quanto à preservação dos materiais do espaço escolar; verificação da
porta do banheiro do 3º piso e colocação de uma divisória entre os mictórios.
Nesse encontro também ficou definido que as crianças deverão anotar outras sugestões
para a próxima Assembleia, que serão entregues aos dois novos representantes de cada
grupo, a serem eleitos pelos colegas para o semestre que se iniciará em 3 de julho do
corrente ano.
Sem mais para o momento, antes de encerrar a presente Assembleia, a diretora Sandra
agradeceu a presença e contribuição de todos, parabenizando o empenho dos
representantes desse semestre que ora se encerra e ressaltando a importância da
continuidade dessa parceria, com sugestões aos novos representantes, sempre que houver
necessidade. Lembrou, ainda que as representantes dos pais, as Sras. Joseane Andrade e
Christiane Santos (ausente hoje), permanecerão ao longo do ano.
Salvador, 08 de junho de 2017.
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