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ATA DA 4ª ASSEMBLEIA – 12/07/2017
Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a 4ª
Assembleia da Escola Nova Nossa Infância que contou com a presença da diretora Sandra
Torzillo, da professora Maria Fernanda Barreto (G8), da representante dos pais, a Sra. Sara
Ribeiro, mãe de Gabriel Andrade do G6-V e dos novos representantes dos Grupos 6 ao 10 –
Vespertino, listados no final desta Ata.
Na ocasião, a diretora Sandra deu início à Assembleia, dando as boas-vindas aos novos
representantes, falando da importância em ser a “Voz do Grupo”, explicando como
funcionam as reuniões e os objetivos das Assembleias que são melhorar a Escola, as
atitudes dos estudantes nas recreações e o convívio com os colegas e colaboradores. Em
seguida leu a Ata da última Assembleia.
Ficou acordado que na próxima Assembleia os representantes trarão as sugestões
discutidas em sala de aula. No entanto, no decorrer da presente reunião surgiram algumas
ideias, a saber:
• Fazer as Festas de São João e Natal fora da Escola;
• Utilizar o Deck Molhado no período de chuvas;
• Novo formato para a Gincana, com a participação dos pais;
• Substituir e padronizar as telas dos computadores da Sala de Informática para um
tamanho maior;
• Instituir duas avaliações ao ano (trimestrais);
• Armários nas salas e banheiros. A diretora Sandra explicou que que precisa de tempo
e planejamento para concretizar essa solicitação;
• Necessidade de maior divulgação da Mascote Aquamundo para a comunidade
escolar;
• Colocação de um toldo na quadra superior. Quando chove só pode ser utilizada após
as auxiliares enxugarem;
• Verificar o bebedouro da quadra;
• Brinquedos da quadra quebrados, mas já passaram por manutenção e estão
consertados.
Sem mais nenhum assunto para o momento, a diretora Sandra deu por encerrada a
Assembleia.
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Novos representantes dos Grupos:
Grupo 6 – Sara:
Gabriel Mattos e Sofia Correia
Grupo 7 – Viviane:
Giovana Cardoso e José Luiz Noronha
Grupo 8 – Maria Fernanda:
Joaquim Pinto Neto e Sarah Gonçalves
Grupo 9 – Vanessa:
Bernardo Augusto Eustáquio e Letícia Alexandre
Grupo 10 – Cássia:
Catarina Sena e Maria Clara Macedo

Salvador, 12 de julho de 2017.
Maria Fernanda Barreto
Profª do Grupo Flash – G8

