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Assembleia de Escola
Ata Nº 1
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezassete reuniu a Assembleia de
Escola, na sala dos alunos com a presença dos delegados e subdelegados, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Balanço do ano letivo;
2. Assembleia de turma;
3. Atividades e projetos;
4. Eleição dos Alunos Assessores da Direção (um por ciclo).
A sessão foi aberta pela Sra. Subdiretora, Dra. Aida Machado em virtude de a Sra. Diretora
estar presente numa outra reunião a decorrer em simultâneo.
Relativamente ao ponto um, a Assembleia considerou que a escola, no presente ano letivo,
tinha melhorado em termos de comportamentos nos recreios e em outros espaços, e que, no
geral, tudo corria bem.
Adiantou-se a proposta de instalar cacifos, proposta essa que foi considerada pouco viável
por falta de espaço.
A Sra. Diretora, entretanto chegada, assumiu a orientação da reunião e iniciou um
esclarecimento relativamente aos objetivos da Assembleia de turma.
Relativamente ao ponto dois, foram trocadas impressões sobre a forma como a
Assembleia de turma deverá decorrer e sobre os diversos temas que podem ser discutidos. Sobre
o tema que haviam discutido na primeira sessão, níveis de indisciplina do ano anterior, chegou-se
à conclusão que a mesma tinha aumentado no sétimo ano. A discussão sobre o assunto e as
propostas para melhorar encontram-se registadas nas atas das respetivas Assembleias.
Relativamente ao ponto três, a Sra. Diretora perguntou aos presentes se tinham
conhecimento dos clubes oferecidos na escola. Todos disseram que sim, mas foi comunicado que
se precisassem teriam acesso, no PBX, a uma fotocopia com o registo dos clubes e o seu horário.
No que diz respeito aos matraquilhos, um membro da Assembleia propôs que ficasse
proibida a utilização dos mesmos nos intervalos de cinco minutos, pois isso tem implicado atrasos
nas entradas das aulas. A proposta foi aprovada por unanimidade. A Diretora informou que os
matraquilhos tinham custado cerca de quinhentos euros e pediu aos delegados para divulgarem
essa informação junto dos colegas.
A Assembleia propôs a realização de sessões de karaoke, cinema, desenvolver o projeto
“Mala Viajante” e outros, no sentido de angariação de fundos para a festa de finalistas do 9º ano.
A Sra. Diretora respondeu que essas propostas teriam de ser analisadas para ver se eram
exequíveis.
No que diz respeito ao ponto quatro de ordem de trabalho, a Sra. Diretora explicou o
projeto “Aluno Assessor”, questionando a existência de interessados em candidatar-se. Deliberouse, por unanimidade que, em virtude da existência de mais do que um interessado, dar-se-á início
a um processo eleitoral a decorrer até dia seis de Dezembro, dia em que se realizará a votação
por parte dos delegados e subdelegados.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata.
Presidente.
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