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REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL SANTOS FONTES LOCALTZADA NO DTSTRITO
DE BOA UNIÃO.
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO gue a organização Mundial de saúde (oMS) pubticou
recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a
ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronaúrus, 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 efíciente. (Disponívet
em: https://apps.who.inViris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abrit de 2021).

CONSIDERANDO que a l'naioria das escolas municipais não possuem condiçÕesque 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; ,

CONSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso
cotidiano e as escolas precisam se adaptar ã essa nova realidade, uma vez que ainserção desta ferramentA ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas
para os alunos e professores;

CONSIDERANDO que eqtamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparoE nos telhados;

i

coNSlDERANDo.que a ipr:ática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a menie;

coNs|DERANDO que osrbanheíros da mencionada escola não são inclusivos aos
portadores de deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificaçõ'es, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);

CONSIDERANDo que ne§ta Unidade não há sala para atendimento especial;

ESTADO DA BAHIA
cÂnnena MUNtctpAL DE ALAGoTNHAS

Rua Coronel Philadelfo Nevés, sn - Juracy Magalhães - CEp.: 4B.O4O-ttO- Fone: (75) 31g2-3333
www.cama radealagoinhas.ba.gov. br

; Alagoinhas - Bahia

ffi

i-1



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGoINHAS

CONSIDERANDO ainda; que a referida escola não dispÕe de laboratório de
ciências nem de matemática.

Câmara Municipal de Alagoinhas, de 0B de junho de 2021.

I

tNDtco ao Exmo. sr. Çrefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguirf para serem tomadas com o fim de sanar oJ principais
problemas da Escola Municipal Miguel santos Fontes apresentados.
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Senhor Prefeito, a seguir
precisam ser atendidas:

cÂrunRn MUNtctPAL DE ALAGotNHAS

ANEXO 01

demandas da Escola Municipal Miguel Santos Fontes que

Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,

) 3182-3333, Whots App: (75)99913-0070
!-

,gôv - lumamenezes@camaradealagoinhas.ba'gov'br

a) Melhoramento da biblioteca e do 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 essd incentivo deve acontecer;

b) Destinação de mais computadores para alunos, tendo em vista que só existem

06, sendo que 02 estão quebrados e necessitam de conserto, manutenção do

laboratório de informática, com o objetivo de incentivar a inserção e aprendizado a

partir da conectividade e uso da tecnologia e nomeação de um(a) professor(a) para

lecionar esta matéria;

c) Além do laboratório de informática, a escola precisa oferecer também um

laboratório de ciências e outro de matemática. lmportante expor que o laboratório tem

a função de unir a teoria à prática, o uso do laboratório é extremamente importante aos

professores para reaiização de atividades experimentais em suas aulas. A não utilização

gera uma maior dificulda{e na assimilação dos conhecimentos por falta de atividades

práticas e prejudica o proc'esso educacional dos estudantes;
:

d) Adequação na árei externa da escola para recreação, possibilitando a prática de

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

estudantes possam mereridar e permanecer no espaço durante o intervalo;
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e) Concessão de duasisalas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que esses profissionáis não dispõem de salas para a realização de reuniões,

alimentação e para dar coptinuidade aos trabalhos;

ffi
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tação de uma sala para atendimento especial, tendo em vista

)reparo para educar os alunos com fundamento na Lei de

Cfo Nacional, em seu art. 58, § 19, a saber: "Haverá, quando

rpoio especializado, na escola regular, para atender às

db idducàçao especiâ1."; :

":i i: ; i

f) Construção oü ada

que a escola precisa ter
Diretrizes e Bases da Educ

necessário, serviçosl de
peculia ridades ;da cliêntel

iiili
s) Destinação de um I rcàlpara,ser utilizado como depósito de utensílios de cozinha,

rs são depositados no laboratório de informática (o que épois atualmente estes ite

tota I mente i na proprilado);

l. | :

I,l,.r1,
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h) Aumentar
portadores de

edificações, mobi e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

i) lnstalação de

diante da realidade

r os banheiros da escola para que sejam inclusivos aos

uir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a
' , 

^^F^t

irexi$tem as condições necessárias para garantir a boa

s.Pede; i
i::'I,I

, Juràcy Magalhãei, cEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,

) 31E2-3333, Whats App: (75)99913-0070
t, . lumamenezes@camaradealagoinhas.ba.gov.br

ventilação que o mom

;i !

adequadas e ventiladores novos nas salas de aula, pois



i) Entrega de áimár
em consideração que a

de ser totalmente
ressaltar que a Escola

condições de

75) 3182-333 3, Whalts App: l75l99913-0070lefo
.côv - lumamenezes@camaradealagoinhas,ba.gov.br
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e conservação de materiais didáticos, levando

"guardados" no chão e essa circunstância além

, deteriora em um curto espaço de tempo. lmportante

,com um armário e prateleiras muito antigos e sem

Juracy Magalhães, CEP: 48040'170, Alagoinhas-Bahia,
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k) Dedetizaçãp de cu

causado danos à Úniáade

':,i
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iComia finalidade de eliminar esta.praga_urbana que tem

ar em comento devido a sua proliferação;

l) Reparação1nos
' : .:
hádos da escola, pois nesta época de chuva aparecem

pingueiras e a a bens materiais e a estrutura da escola;

ade que está com os

'

papeis de parede

Juràqy

) 3182-:

'c9v
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m)

descola ndo;
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n)

por outras novas com br

realizar suas atividades modo apropriado.iAlém disso,,importante salientar que o

mobiliário escolar é {m
'al

o) Retirar antena da

i
Rua philadelfo ttlevf s, s/n, Jurqcy Magalhãe§, CEP:48040-170,Alagoinhas-Bahia,fo Nevçs, s/n, Jur?cy Magalhae§, LEH:4õu4u-r/u,AraEo

Teleforie: (75) 3182-33 33,Whotts App: (75) 99913-0070

www.camaradealagcriinhaS.ba.gov - lumameÂezes@camaradealagoinhas.ba.gov.br

importante pa'ra atrair e estimular os alunos;

p) Ampliação,da cozifrha,(que: é pequena) com o intuito de promover melhores

condições de trabalho parf aqrjete{ gue atuaml na higienização e preparo dos alimentos

dos alunos e demaisfunci$nárliirs; 
:

i't,iii:

,i l

l

laro, pois ela não é utilizada;

^

lnfantil que não estão em bom estado de uso

para quQ os alunos possam participar das aulas e



--E--.trI
ESTADO DA BÂHIA
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q) Aprimoramento da área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa
publicada no G1: ",.. a maibr intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de
melhorar em até 57o,a cafacidade dos alunos de armazenar e trabalhar informações -
capacidade conhecida corho "working memory''-, no prazo de um ano. Também foi
verificado que as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes
conseguem reduzir em até 9% o total de criançascom problemas de memorização. "
(Dispon íve I em lttps://epcicanegocios.globo.com/lnformacao/Visao/no ticia/20t5/O6lareas-ve rde s -
pode m-melhorar-aprendizado-ias
riancas.html#:-:text=De%20acordo%20c omYo2OosYo2Opesquisadore s,no%o2}prazo%2Ode%2Oum%o2Oano

i';
Oosl bsiencamíhhamentos são a partir de visita à escola

foràm iinalizadas pela equipe gestora responsável pela
.i§ ; ;
nÍóplacima os principais pontos e estes são estruturantes

202L.

Vereadoia

s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagolnhas-Bahia,


