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ESTADO DA BAHIA

cÂnnana MUNtctPAL DE AtAGoINHAS

tNDtcAÇÃo No 11512021

REQUER MELHORIAS URGENTEMENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
AMANDO ALVES DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO KM 19.

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 Amando Alves de Azevedo;

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 ainda que a referida escola não dispÕe de biblioteca nem de
sala para leitura;

tNDICO 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 Amando Alves de Azevedo apresentados.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Amando Alves de Azevedo
que precisam ser atendidas:

a) Providenciar uma televisão, projetores para as salas de aula e 02 computadores
para uso administrativo, já que não há suficiente para o desenvolvimento do trabalho;
b) Construção de um simples palco numa das salas, para incentivar atividades

diversas com as crianças, como apresentações;

c) O encaminhamento da solicitação para retirada do poste situado em frente à

d) Colocação de azulejos em meia parede das salas, com o fim de possibilitar o uso

de recursos visuais, tendo em vista que o aprendizado, principalmente no período em

que há a alfabetização da criança, se faz necessário com a utilização desses recursos;

e) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitando a prática de

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

possam merendar e permanecer no espaço durante o recreio, já que, internamente, a

escola não possui espaço suficiente para isso;
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f) Reparação nos telhados da escola;
g) Destinação de computadores para alunos e implantação de um laboratório de
informática, com o objetivo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da
conectividade e uso da tecnologia;
h) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante da importância
de se incentivar a leitura e o aprendizado extra-classe, e que as escolas precisam ser o
primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer.

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

Unidade. Ademais, elencamos acima os principais pontos e estes são estruturantes
para a garantia de um ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.

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

IUMA MENEZES
Vereadora
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