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cÂruene MUNIcIPAL DE AtAGotNHAS

TNDIGAÇÃO No 12312021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL,
MELHORIAS URGENTEMENTE PARA A
EScoLA MUNtctPAu eleíoe SANTANA
SANTOS, LOCALIZADA NO TOMBADOR.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

GONSIDERANDO 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 de2021).

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes
que permitam uma ventilação apropriada, 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 Alaíde Santana Santos;

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 este local não é inclusivo às pessoas com deficiências
físicas e/ou visuais, em razáo de não cumprir as exigências legais referentes à
acessibilidade;

GONSIDERANDO 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 dispôe de biblioteca nem de
sala para leitura;
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

medidas anexas nas páginas a seguir para serem tomadas com o fim de sanar os

principais problemas da Escola Municipal Alaíde Santana Santos apresentados.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho de 2021'
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Alaíde Santana Santos que

precisa m ser atendidas:

a) lnstalação de janelas adequadas e ventiladores novos nas salas, pois diante da

realidade atual não existem as condições necessárias para garantir a boa ventilação que

o momento nos

b) Reparos na estrutura que sustenta Caixa D'água e na sala a qual fica abaíxo,
tendo em vista que frequentemente ocorrem vazamentos neste local e a sala necessita

de reformas, colocação de porta e troca de armáriopara que seja utilizada de forma
digna pelos profissionais e alunos;
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c) Ao se levar em consideração que a rede elétrica da mencionada escola é

provisória, é importante destacar que este serviço precisa de manutenção e reparos

com o fim de ga ra ntir o correto funciona mento pa ra evita r maiores tra nstornos qua ndo

as aulas retornarem na modalidade presencial;

a) Construção ou adaptação de uma sala para atendimento especial, tendo em vista

que a escola precisa ter preparo para educar os alunos com fundamento na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 58, § 1e, a saber: "Haverá, quando

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às

peculiaridades da clientela de educação especial."

b) Formação de área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada

no G1: "... a maior intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar

em até 5% a capacidade dos alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade

conhecida como " working memory" -, no prazo de um ano. Também foi verificadoque
as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir

ematé 9% o total de criançascom problemas de memorizaçãs. " (Disponível em

https://e poca negocios.globo.com/lnformacao/Visao/no ticia/2015/05/are as -ve rdes-pode m-me lhorar-
aprendizado-das
rianca5.html#:-:text=Deyo2oacordoyozocom%20os%20pesquisadores,no%20prazoyo2odeyo2oumyo2oano
. Acesso em 14 de maio de 2020.)

d) Ampliação de corredor que dá acesso à sala da diretoria, com o objetivo de
tornar viável a passagem dos alunos com distanciamento e locomoção sem empecilhos
para aqueles portadores de deficiências;

e) Que determine ao setor competente a análise da possibilidade de a coleta de
lixo acontecer no mínimo 2x por semana, pois de 15 em 15 dias uma grande quantidade

desses dejetos fica acumulada e tal realidade traz inúmeras consequências para o meio
ambiente e para a saúde pública;

f) Reforma nos banheiros para que sejam acessíveis aos portadores de deficiência5
com o cumprimento das normas de acessibilidade NBR 9050 da ABNT, e digno de uso
para todos, com a colocação de porta papel higiênico, porta sabonete líquido e suporte
para papel-toalha, por exemplo.
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g) Providencíar uma televisão, DVD e projetores para as salas de aula e mais
computadores para uso administrativo, já que só exÍste 01 para esse fim e não é
suficiente para o desenvolvimento do trabalho;

h) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de
deficiências físicas e/ou visuais, ao seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR

9050). Ademais, a escola é inadequada para todas as crianças, sendo portadoras ou não;
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i) 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;

j) Concessão de uma sala para os professores, uma vez que esses profissionais não
possuem um espaço digno para darcontinuidade aoseu trabalhofora das salasde aula;

k) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de
atividades recreativase esportivas, inclusive esta área precisa ser coberta para que os
estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o recreio;
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l) lmplantação de uma biblioteca com espaço para

de se incentivar a leitura e o aprendizado extraclasse, e

primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer.

leitura, diante da importância
que as escolas precisam ser o

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, 0L de junho de 2027.
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