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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. Tatiana Eustáquio, representando os pais, da professora Cássia (G10) e representantes
dos Grupos 6 ao 10 – Vespertino.
Na ocasião, a diretora Sandra deu início à Assembleia, lendo a Ata da Assembleia anterior e
comentando sobre algumas solicitações que já foram sanadas e sobre outras reivindicações
que já estão sendo providenciadas:
• As portas dos banheiros que já foram verificadas, contudo, Sandra comentou que as
crianças não estão sendo devidamente cuidadosas com esse espaço, pois batem as
portas e deixam os mictórios entupidos; sujam em vez de preservar;
• Um novo bebedouro será colocado no piso superior;
• Novas bolas.
Depois, os alunos do grupo 7 apresentaram os cartazes que fizeram, reivindicando que os
colegas não levem areia para a quadra e as crianças do grupo 6 mostraram seu cartaz,
solicitando maior cuidado com a horta.
Em seguida a representante dos pais, Tatiana, solicitou que tenha cafezinho também no
horário da saída, ao final da tarde.
Os representantes do grupo 9 solicitaram que a Escola compre mais material de artes, por
que as tintas estão misturadas e que já as recebem deste jeito. Comentaram, também, que
a sala está muito bagunçada. Sandra replicou que a Escola tem muito material de artes e
que eles devem conversar com a professora. Também se comentou sobre a verificação das
plantas que têm espinhos n parque do Ensino Fundamental.
Sandra finalizou a Assembleia, agradecendo às crianças pela participação e ressaltou que
nesse dia, estava sendo encerrado o 1º semestre para esse grupo de representantes, que
será substituído por novos estudantes no próximo semestre. Contudo, pontuou a
importância do trabalho realizado e sinalizou que todos devem continuar atentos ao que está
acontecendo na Escola, colaborando com o novo grupo através de dicas.
Salvador, 08 de junho de 2017.
Cássia Couto
Profª do Grupo Unidos para Sempre – G10

