
COLÉGIO NACIONAL UNIDADE QUINTINO - ASSEMBLÉIA ESCOLAR - Aos vinte e um
dias do mês de setembro 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. Vinte
e  cinco  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  e  dois
candidataram-se: Gabriel Morgado, turma setecentos e um; e Felipe Rocha Perin, turma
seiscentos  e  um.  Três  assuntos  foram colocados  em pauta.  A Assembléia  tomou as
seguintes  deliberações:  a)  Separar  as  avaliações de  História  e  Ciências  da  sexta
série,  os  alunos  colocaram  que  sentem  dificuldades  em  estudar  para  essas
disciplinas  juntas  e  pediram que  sejam separadas.  Foi  proposto  aos alunos  da
sexta série que preparem uma sugestão de calendário para a A2 do quarto bimestre
e entreguem para a Mônica. Ficaram responsáveis os seguintes alunos da turma
seiscentos  e  um:  Felipe,  Gabriel  da  Costa,  Gisele,  Lucas  Santiago  e  Matheus
Mauricio; e da turma seiscentos e dois: Lorena, Luana e Thamires.  b) Curso ou
Oficina de teatro, os alunos pediram essa aula extra fora do horário de aula, mesmo
sabendo que nas proximidades do colégio esse curso é oferecido gratuitamente
para  a  comunidade,  e  que  aqui  no  colégio  seria  cobrada  uma mensalidade.  c)
Manter  separadas as avaliações de  Química  e  Física  da  oitava  série,  os  alunos
pediram que o calendário de A2 do terceiro bimestre seja mantido para o quarto
bimestre.  Não ficaram assuntos pendentes nessa assembléia. Avaliação geral: reunião
muito  boa.  Não  vêem  como  problema  o  baixo  número  de  alunos  participantes  na
assembléia de hoje. 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 oito horas e cinqüenta minutos. 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.
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