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ESTADO DA sAHIA

cÂruRna MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

|NDIGAçÃO No 11412021

REQUER MELHORIAS URGENTEMENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL

ÊEntêlÉs NocUEtRA MAGALHÃES, LocALIzADA No PovoADo
coNcElçÃo lt.

Exmo. sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de SaÚde (OMS) publicou

recentemente um documento com iÃdicaçOes de estratégias para melhorar a

ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou

que a irobabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem

ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponível

em: hitps://apps.who.inUirisihandle/10665i339857. Acesso em 16 de abril de

2021).

GoNSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes

que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais

preocupante em tempos de pándemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas

para a volta às aulas, como as da Escola Municipal Péricles Nogueira Magalhães;

coNSIDERANDO que se aproxima o período de chuva constante e a mencionada

Escola precisa de reparos nos telhados;

CoNSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso

cotidiano e as escolas precisam se adaptar a essa nova realidade, uma vez que a

insàrçao desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e Professores;

GoNSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

CoNSIDERANDO que este local não é inclusivo às pessoas portadoras de

deficiências físicas e/ou visuais, em razáo de não cumprir as exigências legais

referentes à acessibilidade;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, com urgência' as

medidas anexas para serem tomadas com o fim de sanar os principais problemas

da Escola Municipal Péricles Nogueira Magalhães apresentados'
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Péricles Nogueira Magalhães

que precisam ser atendidas:

a) A entrega de projetores para utilização nas salas;

b) Construção de muros no fundo e laterais da escola, tendo em vista que a escola,

estudantes e corpo técnico ficam vulneráveis a invasões, por
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para recreação e atividades serem desenvolvidas sem serem afetados por alterações no
Cobertura na frente da escola, tendo em vista a necessidade de espaço coberto

d) Nomeação de uma professora para a creche, pois não possui e a turma não pode

ficar sem orientação pedagógica;

e) Reparos e manutenção na eletricidade da escola, uma vez que existe muita
queda de energia, sendo encaminhada para os órgãos competentes para providências
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serem tomadas, uma vez que aparelhos eletrônicos, por exemplo, são danificados

devido a isso;

f) Adaptação de banheiro com chuveiros para a crianças que estudam na creche e

necessitam de espaço adequado para higienização;

g) Reformas no espaço de recreação que possibilitem a realização de diferentes

atividades recreativas, inclusive esta área precisa ser coberta para que os alunos possam

merendar sem interferência do tempo;

h) lnstalação de janelas adequadas e ventiladores novos nas salas de aulas e salas

dos professores, para Sarantir a ventilação necessária e adequada para o ensino e a

aprendizagem;

i) Reparação nos telhados e contenção da proliferação e habitação de morcegos

nas salas, tendo em vista que a unidade Escolar sofre pela ausência de forro no teto e

também há concentração de fezes desses animais (conforme a imagem acima já

demonstra) no chão das salas, estando as pessoas suscetíveis à contaminação;
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j) Adequar os espaços da escola

deficiências físicas e/ou visuais, ao

acessibilidade a edificações, mobiliário,
90s0);

para que seja inclusiva aos portadores de

seguir os ditames da norma brasileira de

espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

e as solicitações encaminhadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela
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