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REQUER MELHORIAS URGENTEMENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
SANTA RITA, LOCALIZADA NO POVOADO BAIXAO.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de SaÚde (OMS) publicou
recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a
ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou
que a probabilidade 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: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de
2021).

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes
que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais
preocupante em tempos de pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas
para a volta às aulas, como as da Escola Municipal Santa Rita;

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
inserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas
para os alunos e professores;

CONSIDERANDO 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;

CONSIDERANDO ainda que a referida escola não dispÕe de biblioteca nem de
sala para leitura, nem de salas suficientes para alocar o corpo gestor e docentes;
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lNDtco 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 Santa Rita apresentados'
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Vereadora
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Santa Rita que precisam ser
atendidas:

a) A instalação de uma rede banda larga de internet, pois a mesma não possui e
prejudica o andamento do trabalho administrativo e até realização de atividades
pedagógicas que dependam do acesso à internet;
b) A troca da caixa d'água, pois não atende a necessidade da Unidade Escolar, além
de estar posicionada em uma estrutura completamente inadequada, conforme foto
abaixo, sendo colocada em cima de pedaços de madeira, sem a devida precaução para

c) Ampliação com um espaço para que seja utilizado como depósito de materiais
de limpeza, uma vez que estes produtos são guardados no mesmo local que os
alimentos, não podendo cumprir de fato as determinações sanitárias;
d) Reformas no espaço de recreação que possibilitem a reatização de diferentes
atividades recreativas, inclusive esta área precisa ser coberta para que os alunos possam
merendar e realizar atividades em interferência do tempo;
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e) Ampliação com salas de aulas, espaços para o grupo gestor, docentes e outros
espaços para comportar as necessidades da referida escola, contendo ventilação
adequada com janelas e ventiladores que funcionem adequadamente, tendo em vista
que a estrutura da escola é composta por apenas uma sala de aula, não comportando
nem mesmo sanitárío dentro do prédio escolar, pois o mesmo se encontra na área
externa;
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f) Destinação de projetores, computadores e implantação de um laboratório de
informática, e também a implantação de uma biblioteca com espaço para teitura a partir
da ampliação já mencionada;
g) Reparação nos telhados da escola;
h) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de
deficiências físícas e/ou visuais, ao seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR
s0so).

Reitero, senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola
e as solicitações encaminhadas foram sinatizadas pela equipe gestora responsável pelaunidade' Ademais, etencamos acima os principais pontos e estes são estruturantespara a garantia de um ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.outrossim' a referida escola precisa urgentemente de uma atenção especial, devido àclara precariedade no espaço e ausência de estrutura adequada para o ensíno e aaprendizagem.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 06 de maio de 202L.

LUMA MENEZES

Vereadora
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