
ío-o-9nn
6É5qÃo

)"r^ P'',#%',

i ESTADO DA BAHIA

I cÂruana MUNrcrpAL DE AtAGotNnAs

rNDtcAÇÃo No í 45t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPALI MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA Oi cENTRo EDUcActoNAL MURtLo
ii COELHO CAVALCANTT LOCALTZADO NO
1 VALE DA SANTA TEREZINHA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

GONSIDERANDO gue a organização Mundiat 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 contraif a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem
ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponívet
em: https://apps.who.inViris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021).

GONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçõesque permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se maispreocupante em tempos de pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas
para a volta às aulas;

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

CONSIDERANDO que nãio há sala para atendimento especial nesta Unidade;
:

CONSIDERANDO que eqtamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparoslno teto;

coNSlDERANDo.que 
-a 

prática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúnteros benefícios para o corpo e a menie;

CONSIDERANDO ainda bue a referida escola não dispÕe de biblioteca nem de
laboratório de ciências e matemática.
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INDICO ao Exmo. Sr. Frefeito Municipal, que providencie, com urgência, as

medidas anexas a seguir; para serem tomadas com o fim de sanar os principais
problemas do Centro Educacional Murilo Coelho Cavalcanti apresentados.
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cÂumt MUNTcIPAL DÊ ALAGoINHAS

ANEXO 01

.j
Senhor Prefeito, a seguir,jdemandas do Centro Educacional Murilo Coelho Cavalcanti

que precisam ser atendidap:

'i
a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante da importância

de se incentivar a leitura i o aOrendizado extraclasse, e que as escolas precisam ser o

primeiro espaço onde essq incentivo deve acontecer;
i

b) Destinação de computadores para alunos e formação de um laboratório de

informática, com o objetivo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da

conectividade e uso da tecinologia; 
l

:

;

c) Colocação de portas em banheiro, pois os alunos ficam desconfortáveis e sem

privacidade alguma para utilizaçãodeste local (que está precário);

d) Já os outros , ba ros precisam de ieparos nas portas, com colocação de

suas estruturas, sugerindo para tal: uma
u, Js vJ vvLr vr

fechaduras e pinturai, e a imoramentos nas

nova e pintura e colocaçã de basculantes;

Philadelfo

Te

Rua CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,



cÂruml MUNTcTPAL DE ALAGotNHAS
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riovos nas salas de aúla (principalmente das salas doe) lnstalação de

EJA) e demais salas

condições necessárias
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rs, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
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f) Troca de portas
acúmulo de água nesta

s)
laboratório de ciências e

a função de unir a teo'r:ia à
para realizacão de ativid;,,::i:
maior dificuldade na i assi
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r estão deterioradas em virtude da chuva, que propicia

ião;

de inÍormática, a escola precisa oferecer também um
j de matemática.lmportante expor que o laboratóriotem

o §eu uso é extremamente importante aos professores

eiperimentais ein suas aulas. A não utilização gera uma
r - i.
pão doi conhecimentos por falta de atividades práticas e
nal dos estudantes;

L',-l I i

..,1. _ :

bgição e:organização dos fios que se encontram próximo à

edor situado à direíta;

s/n, luracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,

Te leforie : (75) 3 182-3 3 33, W h ots Ap p : 17 51 99913 -OO7O
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Troca de vidro de jqnela que está quebrada, o que favorece a entrada de insetos,

animaiseapráticade lícitos;

.^

i)

i)

i

Entrega de novo armário para a guarda e conservação de materiais didáticos;

k) Adequação na

atividades

\i,:é

pAra recreação, possibilitando a prática de

i,
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,tâção dei uma sala para atendimento especial, tendo em vista
que a escola precisa ter

;

paro para educar os alunos com fundamento na Lei de

r)

I
I

Construção ou ada

Diretrizes e Bases da,E

necessário, serviços; de
peculia ridades da cliçn

m) Provídenciar mais

alta demanda diária e ma
para essa finalidade e não

escola, além de podei atr

,'.t\i ' r ,

ção Nacional, em squ art.l 58, § Ie, a saber: "Haverá, quando

riioig eqpecializadg na escola regular, para atender às

üê ejducação especia1."

rnia impressora pois somente a atual não é suficiente para a

computador para uso administrativo, já que só existe 0L

ficiente para o desenvolvimento do trabalho;
r; I

i: l'li
n) Reparação nai, ài superior e nos,t"lhados
chuva aparecem muitas i

da escola, poís nesta época

bens materiais, a estrutura
de

da:rtâções e a água deteriora
l!'rar a 

'execução 
das aulas;

s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,
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il:l

não:estão em bicm estado de uso por outras novas com
'1. I I .

alrlnos possam participardas aulas e realizarsuas atividades

),fli,spo, importante:salientar que o mobiliário escolar é um

i; l
l1

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

,;,1,
p) Abertura dç novas

tendo em vista' à'átiqiOer
referida Escola;

3182-3333, Whots A,pp: (75) 99913-0070
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o) Trocar as

boas condições pi

de modo

qua ndo as aülas retornarem à modalidade presencial,

e $rocura de,alunos interessados em se matricular na
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q) Análise Ua deman$ de alunos para que haja a nomeação de novos professores,
tendo em vista que a g"ttao sinalizou ser necessário aumentar o corpo docente para
proporcionar um melhor ernsino aos muitos alunos;

i
r) Formação de área üerde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada
no G1: "... a maior intensiciade de verde na escola ou imediações foi capaz de melhorar
em até 5%a capacidade dós alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade
conhecida como "working"171emory''-, 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 qrianças com problemas de memorização. " (Disponível em

https://epocanegocios.globo.cohrTlnfor.acao/Visao/no licia/2075/06/areas-verdes-podem-melhorar-
aprendizado-das i :

riancas.html#:-:text=De%2OacoÍdo%2Oc omlo}OosYolOpesquisadore s,no%o\OprazoYo2Ode%Z}umYol}ano

!,,!
Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partirde visita à escola

e as solicitações encaminljadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, elenc{mos'acima os principais,pontose estes são estruturantes
para a garantia de,urh ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.

l--

Câmara Municipal de Alagbinhas, 08 de junho de 202L.
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