
ffio
er,It-!-mã

ESTADO DA BAHIA

cÂnnann MUNTcTPAI DE ALAGoTNHAS

rNDlcAÇÃo No 133t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE
ANCHIETA, LOCALIZADA NO POVOADO
DE ESTEVAO.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

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 já se iniciou o período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparos nos telhados;

CONSIDERANDO que este local não é inclusivo às pessoas com deficiências, em
razáo de náo cumprir as exigências legais referentes à acessibilidade;

CONSIDERANDO ainda que a referida escola não dispÕe de biblioteca;

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar os principais
problemas da Escola Municipal José de Anchieta apresentados.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 junho de2021.
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ANEXO 01

Senhor prefeito, a seguir, demandas da Escola MunicipalJosé de Anchieta que precisam

ser atendidas:

a) Entrega

entrega de um

de armários que possibilitem o correto armazenamento de panelas, e

faqueiro para a cozinha;

b) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante da importância
de se incentivar a leitura e o aprendizado extraclasse, e que as escolas precisam ser o
primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer;

c) DestinaçãoOu norl, computadores para alunos (pois os atuais não funcionam)
para que usufruam do lJboratório de informática, com o objetivo de incentivar a

inserção e aprendizado a partir da conectividade e uso da tecnologia;

e)
t

Reforma no muro t qual está rachado, com o fim de garantir a segurança dos
alunos e funcionários, e a freservação da Escola;;l

Rua Philadelfo Nevês, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-tTO,Alagoinhas-Bahia,
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':

d) Manutenção nos {
pingueiras quando chove r!

de todas as salas, tendo em vista a presença de
loca lidade;
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Realizar reparos ncis banheiros, visto que precisam de uma nova píntura
; danificados; I

Troca de porta no banheiro infantíl externo e pintura;
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h) Ampliação da Secretaria, pois é muito pequena e frequentemente impede que

os trabalhos ocorram de forma ágil;

I

I
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i) Adequação na á rea externa da escola de modo que possibilite a prática de

atividades recreativas e esportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço dutante o intervalo;

Pintura na salai)

Rua Philadel Juracy Magalhães, CEP: 48040-lTO,Alagoinhas-Bahia,
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k) Concessão de duassalas: uma para a diretoria e outra para os professores,

vez que todos esses profissionais se reúnem em uma única sala;

l) 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

9o5o);

m) 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.";

n) Análise acerca de pisos que precisam ser trocados;

o) Providenciar computadores para uso administrativo, uma vez que a mencionada

escola não dispõe desses aparelhos para este fim;

p) 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%oa capacidade dos alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade
conhecida como "working,memory''-, no prazo de um ano. Também foi verificado que

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreasverdes conseguem reduzir

em até 9% o total de irianças com problemas de memorização. " (Disponível em

https://e pocanegocios.globo.corn/lnformacao/Visao/no licial20!5106/areas-ve rdes-pode m-me lhorar-
aprendizado-das I :

riancas.html#:-:text=De%2 }acardo%ZlcomYo2Ooso/o2}pesquisadore s,noo/o2lprazoo/oZOde%ZOumYo2Oano

. Acesso em 14 de maio de 2020.1.

I

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