13/04/2007
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE JACAREPAGUÁ - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos
treze dias do mês de abril de dois mil e sete, na avenida Nelson Cardoso, número
novecentos e cinqüenta e sete, no bairro da Taquara, nesta cidade, realizou-se a
assembléia escolar dos alunos da quinta série do ensino fundamental ao terceiro ano do
ensino médio do Colégio Nacional Unidade Jacarepaguá. A Reunião teve início às oito
horas e quinze minutos em segunda convocação (no horário da manhã) e às quatorze
horas e quinze minutos em segunda convocação (no horário da tarde), com qualquer
número de pessoas. O presidente da reunião foi o representante do Comitê Diretor,
GUSTAVO SCHMIDT MOREIRA, que deu por abertos os trabalhos. O presidente
convidou os alunos Sergio e Bruno (pelo horário da manhá) e Andrei e Iara (pelo horário
da tarde) para secretariarem a reunião. A Assembléia tomou as seguintes deliberações:
a) Pediu esclarecimentos sobre a quadra: o professor Gustavo comentou que o
aluguel com o condomínio aumentou primeiramente em quinhentos por cento.
Zelando pelo bom emprego dos recursos que são colocados na escola, julgamos
melhor investir este montante de um ano em aluguel no adiantamento da
construção da nossa quadra. Por isso, teremos até o final de abril a mini-quadra de
lazer, próximo ao pátio, pronta e, até final de maio, (previsão do engenheiro da
obra, Sr. Sinvaldo), a quadra finalizada em parte no terraço do prédio três; b) Sobre
o uniforme, a assembléia se manifestou a favor da calça jeans, mas o presidente
se pronunciou dizendo que qualquer alteração no uniforme teria que passar pelo
Comitê Pedagógico. Por isso, o grupo sugeriu a formação de uma comissão para
elaboração de uma proposta de uniforme a ser apresentada ao Comitê Pedagógico
com o compromisso de discutir sobre a questão da exposição da sensualidade,
um problema que preocupa a escola. Este comitê será formado pelos seguintes
alunos: MANHÃ: Ingrid (501M), Luiza (501M), Paula (501M), Gabriela (501M), Vitoria
(501M), Raniel (501M), Mateus (501M), Barbara (802M), Daniele (802M), Natalia
(1101M), Amanda (1101M), Anna Clara (1202M), Caroline (1202M), Felipe (1201M),
Samanta (1201M), Luiz Otavio (1201M), Anne (1302M), TARDE: Iara (502T), Michel
(502T), Yuri (602T), Roberta (602T), Dayane (602T), Rafaela (602T), Andressa (601T),
Fábio (701T), Gabriel (701T), Bárbara (701T), Ohana (801T) e Geórgia (801T); c)
Sobre a cantina, o grupo manifestou várias questões: a qualidade do salgado não
está boa (está muito gorduroso), a pessoa que atende mexe com dinheiro e
comida, os preços são altos em relação ao comércio do lado de fora e a fila na
hora do recreio é uma bagunça. O presidente afirmou que parte destes problemas
já haviam sido relatados anteriormente e que o grupo decidiu fazer uma licitação
para uma possível terceirização da cantina, processo que está em estudo e que
deve resolver os problemas citados. Sobre a fila, o grupo deliberou que será
implantada uma faixa em “L” para melhor organização na hora do recreio; d) Sobre
a média escolar: este assunto foi retirado da pauta de discussão por falta de
argumentos do grupo que o inseriu; e) Sobre a quantidade de provas no mesmo
dia: assunto inserido e discutido mais pelos alunos do ensino médio. Ficou
deliberado que eles procurariam a pessoa responsável pela elaboração do
calendário de provas para conversar sobre o assunto. Nada ficou decidido; f)
Tempo de recreio, horário escolar, recuperação e conteúdo do dia foram assuntos
discutidos mas sem conclusão porque envolviam outros membros da comunidade
escolar, tais como professores, pais, profissionais de educação, que precisavam
ser ouvidos para uma deliberação segura; g) Disciplina eletiva e palestras: o grupo
pediu maior organização nas inscrições para a disciplina eletiva. Sugeriram
distribuição de senha e em caso das palestras eles próprios escolherem os
assuntos ou darem as palestras; h) Alguns membros do grupo questionaram a
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substituição do cartão de acesso pela caderneta. Foi esclarecido que a caderneta é
mais eficiente para o controle da freqüência do aluno às aulas; i) Sobre os
inspetores e professores: alguns membros da assembléia fizeram colocações
sobre alguns professores e inspetores. Após uma boa discussão em que o grupo
concluiu que seria importante que nós tentássemos resolver nossas próprias
dificuldades e que isso é importante para que nós cresçamos como seres
humanos surgiu a seguinte sugestão – Caixa da Verdade – este dispositivo terá o
seguinte objetivo: fazer com que as pessoas se aproximem e resolvam suas
dificuldades de forma fraterna e solidária. A Caixa fucionará da seguinte forma: as
pessoas que tiverem alguma dificuldade, sugestão ou avaliação a fazer a algum
participante da comunidade escolar poderá se utilizar da caixa para escrever sobre
os seus sentimentos. A pessoa pode se identificar ou não, mas precisa identificar
o destino da mensagem. Mas o grupo definiu regras. Na Caixa não devemos ter
mensagens contendo palavras de baixo calão (palavrão), ameaças, provocações
ou agressões de qualquer natureza. Estas regras foram elaboradas na assembléia
e aprovadas pelo grupo. A Caixa ficará localizada em local visível e de fácil acesso
a todos. Com certa freqüência, algum membro da comunidade escolar vai abrir a
caixa e distribuir as mensagens para os seus destinos; j) Sobre o ar refrigerado:
alguns membros do grupo colocaram o problema do ar refrigerado, que vem
apresentando problemas constantemente. O grupo sugeriu que conversássemos
com outras empresas de manutenção; k) Mesa de pingue-pongue: o grupo pediu
uma outra mesa de tênis de mesa. Ficaram de ver o valor que tem sido arrecadado
com a campanha de reciclagem para a compra da mesa; l) Peso das mochilas: este
assunto foi discutido e a sugestão foi a colocação de armários para os alunos com
possível aluguel dos mesmos. Para tal, montamos uma comissão de estudo de
viabilidade com o objetivo de analisar se o investimento nos armários é possível,
se o aluguel é permitido, ou seja, a comissão vai montar uma proposta e
apresentar posteriormente. Essa comissão dos armários será composta pelos
seguintes membros: Yuri (1203M), Gabriela (601M), Raissa (602M), Larissa (602M),
Barbara (802M), Daniele (802M), Juliana, (601M), Caroline (601M), Raniel (501M),
Luiza (501M), Geraldo (602M), Caio (602M), Victor (501M), Vitoria (501M), Paula
(501M), Mateus (501M), Zeilane (801M), Paulo (801M), Isabela (801M), Caroline
(1202M), Yan (602M), Lucas (701M), Ana Clara (1202M), Renata (1202M), Dayane
(602T), Roberta (602T), Rafaela (602T), Paulo Roberto (701T), Yuri (602T), Fabrício
(602T), Andrei (501T), Gustavo (Representante Comitê Diretor); m) Sobre
comportamento de alguns alunos e barulho de algumas turmas: alguns alunos
colocaram que alguns colegas não andam tendo um comportamento adequado,
fraterno e que algumas turmas andam fazendo muito barulho. O grupo sugeriu que
os alunos que se desentenderem façam trabalhos juntos para criarem laços de
fraternidade. Não havendo nada mais a tratar, o presidente suspendeu a reunião pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a reunião, foi esta ata lida,
discutida, posta em votação e aprovada por unanimidade. Por convite do presidente, deu
este por encerrados os trabalhos às dez horas e trinta minutos (no horário da manhã) e
dezesseis horas e trinta minutos (no horário da tarde). Esta ata vai por mim assinada,
pelos outros secretários e pelo presidente da reunião. Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, treze de abril de dois mil e sete. SECRETÁRIO ...............................................
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