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ATA DA 5ª ASSEMBLEIA – 16/08/2017 

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a 5ª 

Assembleia da Escola Nova Nossa Infância que contou com a presença da diretora Sandra 

Torzillo, da coordenadora Bettina Aroucha, da professora Lígia Gomes (G9) e dos 

representantes dos Grupos 6 ao 10 – Matutino. 

A diretora Sandra deu início à Assembleia, lendo a última Ata. 

Em seguida, os representantes dos grupos trouxeram suas solicitações e sugestões, e 

ouviram da direção o que pode ser resolvido de forma mais imediata e o que deverá esperar 

para o período de recesso.  

Os representantes dos grupos 7 levantaram as seguintes questões: 

• Melhorar o som da Rádio Bla-Blá-Blá – a Direção vai tomar as providências; 

• Foi sugerido que se eleve a área do parque – a diretora explicou que seria necessário 

fazer uma reforma na estrutura do parque. 

Os representantes dos grupos 8 trouxeram as seguintes propostas: 

• Colocação de rede de proteção no escorregador do parque do Ensino Fundamental – 

foi explicado que não existe isso em nenhum espaço e que é necessário a 

conscientização dos usuários através de diálogo; 

• Sinalizar as rampas (subir e descer) – colocação de setas de sinalização; 

• Aumentar o número de pás e baldes no parque do Fundamental – será solicitado a 

Célia. 

Os representantes dos grupos 9 também deram sua contribuição: 

• Sinalizaram que algumas crianças não estão jogando o lixo nas lixeiras – os grupos 8 

ficarão responsáveis pela campanha de conscientização na Escola; 

• Avisaram que o ralo na quadra não está escoando a água – a diretora comunicou que 

será necessário quebrar toda a quadra e que as providências serão tomadas. 

Finalizando, os grupos 10 trouxeram as seguintes questões: 

• Mudar a rede das rampas – pró Sandra explicou que esse serviço é feito duas vezes 

ao ano e que regularmente um funcionário da empresa responsável, avalia a 

segurança da mesma, inclusive foi feita uma avaliação recentemente; 

• É necessário definir o horário de uso da quadra – será organizada uma nova escala; 

• Ausência de Célia na recepção, às vezes, para a entrega dos materiais esportivos – a 

direção vai averiguar o motivo;  
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• Chamaram a atenção para os preços da cantina (considerados altos e “injustos”), 

embora Cristina já tenha explicado a situação, além das poucas opções de lanche – a 

direção justificou a retirada do enrolado de salsicha por causa de alergias; também foi 

sugerido que se contrate outra funcionária, pois a fila fica muito grande – os 

estudantes do grupo 10 ficaram de pesquisar preços em outros lugares para 

estabelecerem uma comparação. 

Por fim, discutiu-se outros pontos, a saber: 

• Mais passeios na Escola; 

• Usar mais o laboratório; 

• Comprar mais livros para a Biblioteca Cecília Meireles. 

Pró Bettina falou sobre a importância de trazer os problemas para as Assembleias, no 

entanto, ressaltou que também é necessário sugerir as soluções. 

Soluções e resoluções da presente Assembleia: 

• Fazer campanha do lixo – G8; 

• Fazer pesquisa de preço nas lanchonetes – G10; 

• Colocar sinalização nas rampas – G9; 

• Fazer a escala da quadra – Coordenação; 

• Fazer lista de sugestões de livros para a Biblioteca – G10 

Sem mais nenhum assunto para o momento, a diretora Sandra deu por encerrada a 

Assembleia. 

 

 

Salvador, 16 de agosto de 2017. 

 

Lígia Gomes 

Profª do Grupo Amigos Craft – G9 


