21/09/2007
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE JACAREPAGUÁ - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos
vinte e um dias do mês de setembro 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 nove
horas em segunda convocação (no horário da manhã) e às quatorze horas em segunda
convocação (no horário da tarde), com qualquer número de pessoas. O presidente da
reunião foi a aluna JULIANA RIBEIRO (601M) na parte da manhã e PALOMA (502T) na
parte da tarde, que deram por abertos os trabalhos. Elas foram assistidas pelo
representante do Comitê Diretor, GUSTAVO SCHMIDT MOREIRA. O presidente
convidou as alunas GABRIELY (601M) e CAROLINE (601M) (pelo horário da manhá) e
IARA (502T) (pelo horário da tarde) para secretariarem a reunião. A Assembléia tomou
as seguintes deliberações: a) A cantina nova melhorou muito, com exceção dos
preços. A fila no recreio está mais organizada, mas tem muita gente que fura. O
grupo sugeriu que colássemos cartazes e que os inspetores fossem nas salas
para conscientizar os alunos; b) A quadra do novo prédio está pronta e será usada
a partir da próxima semana; c) Sobre o uniforme: o grupo pediu que antes de
mudarem o uniforme, levar modelos nas salas para os alunos darem suas
opiniões; d) O tempo do recreio poderá ser aumentado para o próximo ano, sendo
que o turno entrará mais cedo ou sairá mais tarde; e) Sobre a quantidade de
provas no mesmo dia: ficou deliberado que eles procurariam a pessoa
responsável pela elaboração do calendário de provas para conversar sobre o
assunto. Não apareceu ninguém responsável por esse tópico na Assembléia, mas
o grupo presente pediu que evitassem colocar muitas provas no mesmo dia e que
os professores entreguem os resultados no dia de entrega de provas; f) As
inscrições para disciplinas eletivas foram modificadas e o grupo aprovou o novo
modelo. As palestras não seguiram o mesmo padrão. Averiguar o que houve; g)
Sobre a Caixa da Verdade, o grupo discutiu que ela não tem sido usada. A possível
causa é a falta de divulgação. Sugeriram colar cartazes e alunos irem nas salas
para divulgar; h) A aluna Mayara da turma (802M) ficou de ver a questão da mesa
de ping pong – não apareceu na assembléia; i) Sobre os armários, enviamos o
email para o Deputado, mas não tivemos resposta. Falar sobre o aluguel dos
armários na reunião de responsáveis para ver o que eles acham. Em andamento; j)
Sobre os passeios pedagógicos: o grupo pediu que tenha votação como no
passeio de lazer. 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 onze horas (no horário da manhã) e dezesseis
horas (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, vinte e um de
setembro de dois mil e sete. SECRETÁRIO ............................................... SECRETÁRIO
.............................................. SECRETÁRIO ............................................... SECRETÁRIO
.............................................. PRESIDENTE DA REUNIÃO ...............................................
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