
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE QUINTINO - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos dois dias
do mês de julho 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. Setenta e
dois  nomes  foram  assinados  na  lista  de  presença.  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, mas nenhum
aluno  se  candidatou.  Após  o  início,  o  aluno  Luiz  Felipe  Mello  voluntariou-se.  Onze
assuntos foram colocados em pauta. A Assembléia tomou as seguintes deliberações:  a)
Labinfo,  os  alunos  se  queixaram  do  fechamento  do  labinfo  antes  e  durante  a
semana de A1, quando eles têm trabalhos para fazer e imprimir. Explicamos que o
Alexandre está com dificuldades de administrar o Labinfo somente com o auxílio do
Fábio. Os alunos pediram que ele obedeça o horário livre feito pelo setor e que
avise  com antecedência,  os  dias  e  horários  de  fechamento.  b)  Uso  de  fone de
ouvido em sala de aula ou durante a aula, Mônica perguntou o que fazer com os
alunos que estão usando fone dentro de sala de aula, isso inclui a quadra, que é a
sala de aula da Educação Física. Os alunos contra-argumentaram: qual o problema
de se usar o fone? Bem, não é permitido nenhum objeto que desvie a atenção do
aluno.  Algumas  opções  foram  colocadas  e  votadas.  Ficou  decidido  que  não  é
permitido  seu  uso  em  sala  de  aula,  já  que  consta  em  nossas  Normas  de
Convivência. O objeto poderá ser recolhido e o responsável chamado, conforme
procedimento normal. Também trabalhar conscientizando os alunos quanto ao seu
uso adequado. c) Quadra/Futebol no recreio, assunto não discutido, pois o aluno
que o colocou na pauta não estava presente.  d)  Salgado da Dona Ivone,  nesse
momento  os  alunos  pediram que os  produtos  da  Dona  Ivone  fossem vendidos
dentro da escola. Questionaram o serviço da cantina escolar e como é dado o preço
aos  produtos.  Pediram  promoções  e  preços  mais  baixos.  Não  gostam  que  o
refrigerante  pequeno  seja  vendido  por  um valor  maior  que  o  sugerido  na  lata.
Mônica explicou que o serviço da cantina é terceirizado. Levaremos esses assuntos
em questão  para  os  responsáveis  pela  cantina,  caso seja  necessário,  podemos
convidá-los  para  uma  próxima  assembléia.  Assunto  Extraordinário)  Como  os
alunos demoram a dirigir-se ao microfone, ficou decidido que a pessoa que indicou
o assunto na pauta terá somente um minuto de espera antes de se passar para o
próximo item. e) Uniforme Feminino, uma aluna colocou que elas precisariam de
outro uniforme de Educação Física devido ao suor. Lembramos que esse assunto
foi falado na assembléia anterior. Outra aluna deu a sugestão de trazer uma camisa
de casa. Nesse caso, essa camisa precisa ser também do uniforme. Foi montado
um Mini Comitê para verificar a necessidade deste uso diferenciado e trazer uma
proposta na próxima assembléia. Aluna da turma quinhentos e um: Tamires. Alunas
da turma quinhentos e dois: Ana Cláudia e Bianca. Alunas da turma seiscentos e
um: Layara e Lidiane. Alunas da turma seiscentos e dois: Beatriz, Lorena e Mayara.
Alunas  da  turma  oitocentos  e  um:  Camila  e  Thaysa.  f)  Campeonato,  os  alunos
deram a idéia de montar um campeonato interno. Formaram um Mini Comitê para
tratar esse assunto e apresentar sugestões na próxima assembléia. Aluna Karoline
da turma quinhentos e um e alunas Rayra, Thaíssa e Thaysa. g) Totó, assunto não
discutido, pois o aluno que o colocou na pauta não estava presente. h) Férias em
julho/novembro,  os alunos apresentaram dúvidas sobre a quantidade de dias de
férias. Mônica explicou sobre a lei referente aos 200 dias letivos. i) Mais passeios,
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assunto não discutido, pois o aluno também não estava presente. j) Tênis, assunto
não discutido, o aluno não estava presente. l) ARP. Não ficaram assuntos pendentes
nessa  assembléia.  Avaliação,  Aspectos  Positivos:  liberdade  de  expressão,  espaço
democrático,  paciência  da  presidente,  assuntos  apresentados  somente  ao  microfone.
Aspectos Negativos: assuntos repetidos, muito tempo no mesmo assunto, evasão e saída
dos  alunos durante  a assembléia,  a  pauta  ser  seguida em ordem, gritaria  e  barulho.
Sugestões: fazer sorteio para tratar os assuntos da pauta, recolher os assuntos antes do
início da reunião, colocar o nome do aluno ao lado do assunto. 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, dois de julho de dois mil
e sete.
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