
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE QUINTINO - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos treze dias
do  mês de abril  de  dois  mil  e sete,  na rua Clarimundo  de Melo,  número mil  cento e
noventa e cinco, no bairro de Quintino, nesta cidade, realizou-se a assembléia escolar dos
alunos da quinta série do ensino fundamental a terceira série do ensino médio do Colégio
Nacional  Unidade  Quintino.  A  Reunião  teve  início  às  oito  horas  e  vinte  minutos  em
segunda  convocação  (no  horário  da  manhã),  com  qualquer  número  de  pessoas.  O
presidente  da  reunião  foi  a  representante  do  Comitê  Diretor,  MÔNICA  SCHMIDT
MOREIRA,  que  deu  por  abertos os trabalhos.  O  presidente  convidou  os alunos para
secretariarem a reunião e quatro candidataram-se. Os presentes sugeriram o que poderia
ser feito para tal escolha: por votação, por sorteio, analisando a responsabilidade. Foi
escolhido por votação. Fellipe Dias e Luiz Felipe Mello secretariaram a reunião. Trinta e
dois assuntos foram colocados em pauta. A Assembléia tomou as seguintes deliberações:
a) Ar refrigerado nas salas, "Vai aumentar o custo da mensalidade, eu sugiro o uso
de ventiladores.”, falou o aluno Conrado. “Realmente a sala é muito quente, mas a
mensalidade  não  deveria  aumentar  ou  diminuir.”,  disse  outro  aluno.  Mônica
perguntou se isso era  possível.  Todos disseram que não.  Também sugeriu  que
fosse criada uma comissão de alunos para entrar em contato com uma empresa de
refrigeração  e  solicitar  um  orçamento.  A  assembléia  concluiu  que  não  há
possibilidade de colocar o ar refrigerado. Ficou decidido que o aluno representante
irá auxiliar na resolução do problema, junto com a Mônica. Cada turma deverá fazer
um relatório sobre quais são as necessidades de cada sala. b) Futebol, os alunos
pediram um horário  de  lazer  a  tarde  para  o  futsal.  O inspetor  Newton  fez  uma
proposta: segunda-feira para alunos da oitava série ao terceiro ano e sexta-feira
para alunos da quinta a sétima série. Esse horário é livre para escolha do esporte
que  os  alunos  desejarem.  Seria  interessante  o  revezamento  entre  meninas  e
meninos.  c)  Mudança de professores, uma aluna da quinta série  não gostou da
mudança de professor. Explicamos que a mudança no horário foi devido a divisão
da oitava série.  Mesmo assim, os alunos colocaram sua insatisfação sobre essa
mudança de professores das turmas, uma vez que as professoras de Português
sofreram grande alteração no horário escolar. Os alunos se sentiram prejudicados
em relação a nota. Gisela sugeriu que os alunos conversassem com as professoras.
d) Dia das Avaliações, uma aluna do Ensino Médio alegou que fez quatro provas em
um só dia. Mônica colocou que esse segmento tem três avaliações em cada um dos
quatro  dias  para  provas,  porém disponibilizou-se  a  aceitar  uma  nova  proposta
referente a esse calendário. Aproveitando o assunto, foi feita uma votação sobre a
semana de provas, como sondagem para auxiliar no planejamento de 2008.  ??????
alunos preferem aula e prova no mesmo dia e  ?????? alunos preferem apenas
prova. e) Uniforme, o questionamento foi feito pela Gisela e pela Mônica: “Como as
meninas estão fazendo uso da bermuda? Por que tão curta? Não temos short em
nosso uniforme.”  Os alunos sugeriram a  calça  Jeans.  Mas será  que essa troca
resolveria  o  problema  da  bermuda  curta,  pois  já  temos  calça  no  uniforme.  Os
alunos acham a calça feia.  A Mônica comentou: “Sabemos que tem alunos que
preferem a  calça  jeans  mas  temos  que  levar  em consideração  que  ficará  mais
quente  /  calor.”  Nada ficou fechado sobre esse assunto.  Trazer  para  a  próxima
assembléia.  f)  Uniforme  de  Educação  Física,  as  meninas  gostariam  de  ter  um
uniforme exclusivo para essa disciplina. O assunto ficou em discussão mas nada
ficou decidido. g) Passeio de lazer, será divulgado através do site, com todas as
opções de lugares para ser feita uma votação. Os alunos concordaram e gostaram
da  idéia.  Já  o  passeio  pedagógico  será  relacionado  a  alguma  disciplina.  h)
Educação Física para o segundo ano do Ensino Médio, os alunos pediram para
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verificar a possibilidade de juntar  o primeiro com o segundo ano para que eles
fiquem com dois tempos de Educação Física por semana. Mônica irá resolver isso.
i)  Bebedouro  no  segundo  andar,  foi  anotada  a  sugestão mas  ficou  decido  que
permanecerá assim. j) Aquecedor na piscina, uma aluna colocou que quando está
frio ela não entra na piscina. Os alunos colocaram sua opinião: “É preferível investir
o  dinheiro  em  outras  coisas.”.  l)  Troca  de  quadros  por  quadro  branco,  foi
esclarecido que troca de quadros é feita de acordo com a necessidade. A questão
só pode ser sanada com o tempo. m) Educação Física, uma aluna queixou-se que
não há tempo para tomarem banho após a aula. “Os cinco minutos livres ao final da
aula,  podem  ser  usados  para  ir  se  arrumando.”,  opinião  de  outra  aluna.
Aproveitaram para se queixar do ralo do banheiro feminino que não está dando
vasão  a  água  de  todos  os  chuveiros  e  que um chuveiro  está  quebrado.  Foram
discutidas as prioridades e colocaram que se pudessem escolher, a maioria dos
alunos prefere a quadra coberta. Também queixaram-se quanto a falta de higiene ao
usarem  o  mesmo  colete  que  alunos  já  usaram  nos  primeiros  tempos,  todos
molhados de suor. Mônica comunicará o setor responsável. n) Armário, os alunos
pediram  armário  para  que  pudessem  guardar  o  material  pesado.  Nada  ficou
decidido  ainda.  o)  Aulas  extraclasse  de  Judô,  dança,  canto,  foi  colocado  pela
Mônica que não temos sala para tais aulas como judô e dança, mas ela passaria a
solicitação  para  o  setor  administrativo,  responsável  pela  contratação  dessas
atividades.  p)  Avaliação  da  Assembléia,  os  alunos gostaram.  Cada um deu sua
opinião.  Algumas  coisas  precisam ser  mais  organizadas  na  outra  reunião.  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. 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 ...............................................  SECRETÁRIO
.............................................. SECRETÁRIO ............................................... SECRETÁRIO
.............................................. PRESIDENTE DA REUNIÃO ............................................... 
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