02/07/2007
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE JACAREPAGUÁ - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos dois
dias do mês de julho 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 vinte e
sete 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 a aluna ANNA CLARA MIRANDA DIAS (1202M) na
parte da manhã e ANDRESSA na parte da tarde, que deram por abertos os trabalhos.
Elas foram assistidas pelo representante do Comitê Diretor, GUSTAVO SCHMIDT
MOREIRA. O presidente convidou os alunos CAROLINE CHRISTINE DA SILVA N.DOS
SANTOS e YAN MIRANDA (pelo horário da manhá) e ANDREI, FABIO e YARA (pelo
horário da tarde) para secretariarem a reunião. A Assembléia tomou as seguintes
deliberações: a) Pediu esclarecimentos sobre a quadra: a mini-quadra de lazer,
próximo ao pátio, está pronta e, a quadra do novo prédio só não foi finalizada
porque os postes de basquete não chegaram. Nova previsão, início de agosto; b)
Sobre o uniforme: a comissão não teve progressos; c) Sobre a cantina: a Cantinas
do Tio Julio vai iniciar seus trabalhos em início de agosto tentando resolver os
problemas citados na ata anterior e a faixa em “L” para melhor organização na
hora do recreio está tendo bom funcionamento; d) Sobre a média escolar: alguns
alunos sugeriram diminuí-la para seis, mas o grupo não aceitou; 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; f) Tempo de recreio: serão alterados para o ano que vem? Evelyn ficou de
ver com a pessoa responsável e trazer resposta; g) Sugeriram um representante
para cada turma para inscrever nas disciplinas eletivas, palestras, etc. O grupo
disse que vão colocar o nome e não vão. Além disso, como vamos saber se as
vagas se esgotaram? h) A aluna Mayara da turma (802M) ficou de ver a questão da
mesa de ping pong; i) Marcos da 1102M quer participar da comissão de armários;
j) Sobre as olimpíadas escolares: o assunto foi discutido mas ninguém quis se
responsabilizar; k) Peso das mochilas: a comissão se manifestou apresentando a
empresa Maisbox de aluguel de armários, que cobra aproximadamente R$10,80
por mês, que devem ser pagos anualmente numa única parcela de
aproximadamente R$130,00. O telefone da Maisbox é 2232-3752 e 7816 3451 e o
email,
maisbox@maisbox.com.br.
Clientes
Maisbox
são
http://www.angloamericano.com.br/ e http://www.escolaparque.g12.br/. A comissão
também checou a lei sobre o assunto, que é a n o 2772, de 25 de agosto de 1997 e
percebeu que em seu art. 3º, parágrafo 2º está a seguinte frase: Não poderá ser
feito nenhum tipo de cobrança pela guarda do material. Desta forma, entendemos
que os armários não poderiam ser alugados e que os valores teriam que ser
repassados para a mensalidade. A assembléia se manifestou contra, porque os
alunos que não querem os armários teriam que pagar pelos que querem. Preferem
o aluguel, apesar de achar que a empresa Mais box está cara e que podemos
checar outros valores. O grupo decidiu enviar uma mensagem eletrônica para o
Deputado responsável pela lei para perguntar-lhe sobre a interpretação do artigo;
m) As alunas Anna Clara (1202M) e Caroline (1202M) apresentaram a idéia de um
baile de final de ano na escola, junto com uma mostra cultural. O grupo gostou da
idéia. Montou-se uma comissão para discutir o assunto composta por: Anna Clara
(1202M), Caroline (1202M), Mayara (802M), Marcos (1102M), Filipe (702M), Mariano
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(802M), Marco (802M), Joanna (802M), Daniele (802M), Barbara (802M) e Yan (602M).
O Gustavo apresentou o código de ética da instituição, que deve nortear todas as
suas atividades, inclusive este evento. O objetivo do nosso código de ética é
estimular o desenvolvimento e a manutenção de um comportamento
eminentemente ético. Art. 1o - Não é permitido trabalhar trajando chinelos,
bermuda ou short, blusa de alcinha, vestido colado de peça única ou múltipla,
mini-saia, decotes, blusa de frente única. Casos omissos serão avaliados pelo
comitê diretor; Art. 2o - Não são permitidas músicas, danças ou qualquer
manifestação artística dentro da escola ou em eventos do colégio que façam
apologia a pornografia, sensualidade, violência, piadas ou mensagens que
estimulem qualquer tipo de preconceito racial, social, estético e/ou sexual, letras
com ambigüidades de cunho racista ou sexual sejam em qualquer idioma. Casos
omissos serão resolvidos pelo comitê diretor; Art. 3o - Não é permitido qualquer
relacionamento afetivo tais como namoro ou flertes, fortuitos ou não, entre
funcionário (estagiários inclusive) e aluno(a) do colégio ou entre os próprios
funcionários dentro do estabelecimento ou em suas imediações; Art. 4o – É vedado
o porte ou o uso de qualquer tipo de droga lícita ou ilícita tais como álcool, tabaco,
etc. dentro da escola, suas imediações ou em eventos promovidos pela
instituição; Art. 5o – É vedado o pedido e o recebimento de gorjetas, “cafezinhos”
ou gratificações em qualquer época do ano tais como “livro de ouro”, etc. É
vedado também receber e dar presentes com o objetivo de tráfico de influências
ou interesses, assim como cobrar taxas para agilizar processos; Art. 6 o – É vedada
a prática de qualquer jogo de azar dentro da instituição tais como: roleta, bingo,
loteria e jogo do bicho com ou sem dinheiro, ou jogos com apostas por entender
que esta é uma instituição de ensino e nosso exemplo deve refletir em nossas
crianças. Até porque estas práticas induzem ao vício e algumas são consideradas
contravenções penais; n) Alguns alunos reclamaram da limpeza dos banheiros; o)
O grupo da tarde tornou a falar do problema do ar refrigerado; p) Levantaram o
problema da caderneta e do cartão eletrônico. Ficou esclarecido que tal assunto
foi tratado na assembléia anterior e que a resolução estava na respectiva ata; q)
Para melhor comunicação entre todos os membros da comunidade escolar
criaremos um quadro de avisos que ficará perto da “Caixa da Verdade”. 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, dois
de julho de dois mil e sete. SECRETÁRIO ............................................... SECRETÁRIO
.............................................. SECRETÁRIO ............................................... SECRETÁRIO
.............................................. PRESIDENTE DA REUNIÃO ...............................................
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