
LIDO EM SESSAO

ESTADO DA EAHIA
cÂruana MUNtctpAt DE ALAGotNHAs

lNDtcAçÃo No í 85t2021.
REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA AESCOLA MUNICIPAL MARTA QUITÉRIA, LOôALZADA NA FAZENDA
GENIPAPO.

Exmo. sr. Presidente da câmara Municipal de Atagoinhas,

GONSIDERANDO gue a organização Mundial de saúde (oMS) pubticou
recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar aventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronaúrrs,'no qual reforçouque a probabilidade contrair a COVID-19 é úuito maior em espaços iheios e semventilação adequada, pois o vírus se espatha de forma mais eficiente. (Disponível
em:..https://apps.who.inUiris/handle/106ó5/3398s7. Acesso em 16 de abril de2021).

GoNSIDERANDo que a maioria das escotas municipais não possuem condiçÕesque permitam uma ventiração adequada, rearidade a qual iÀrn"-r" maispreocupante em tempos de pandemia e precisamos apeúeiçoar.r ,rà. .struturaspara a volta às aulas;

GoNSIDERANDo que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nossocotidiano e as escolas precisam se adaptar ã essa nor. realidade, uma vez que ainserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisaspara os alunos e professores;

coNstDERANDo.que,a prática reg-utar de esportes por crianças e adotescentesnas Escolas propicia inúmeros bene-fÍcios p"ãã.àrõo'" 
" 

mente;
CoNSIDERANDo que a referida escola não é totalmente inclusiva às pessoascom deficiências por não seguir os ditames oa norma ürasileira de acessibilidade aedificaçôes, mobiliário, espaços e equipamentos urbànos (ABNT NBR 9050);
coNslDERANDo. ainda que nera não há de bibrioteca nem de sata paraatendimento especial;

lNDlco ao Exmo. sr. prefeito Municipar, que providencie, com urgência, asmedidas anexas a seguir, para serem tomadás 
"ó, o fim dã s.*àr. ãs principaisproblemas da Escola.Iüunicipal Maria Quitéríá rpr"r"ntrdos de modo a contribuirpara uma melhor qualidade de ensino neste retoino às aulas presànciáis.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Maria Quitéria que precisam

ser atendidas:

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

b) Ligação de água à rede de abastecimento do Município, uma vez que a ágrn

utilizada na escola não é via rede pública e sim retirada de um poço (inclusíve ele está

desativado e a escola tem sido abastecida através de um carro pipa), realidade a qual
não dá segurança sobre a sua origem e qualidade, visto que ela não passa pelas estações
de tratamento fiscalizadas pelo Poder Público;

c) A implementação do devido servíço de fornecimento de água filtrada;

d) Que determine ao setor competente a análise da possibílidade de a coleta de
lixo acontecer no mínimo 2x por semana, uma vez que este serviço não ocorre com
frequência, o que gera o acúmulo de grande quantidade de lixo;

e) Destinação de computadores para uso dos alunos e um laboratório de

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

conectívidade e uso da tecnologia;

f) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitando a prática de
atividades recreativase esportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

g) Concessão de duas salas: uma para a diretoría e outra para os professores, uma
vez que todos esses profissionais não dispõem de um espaço para dar continuidade aos

seus trabalhos;

h) 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."
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i) Providenciar mais um computador para uso administrativo, já que só existe 01
para essa finalidade e não é suficiente para o desenvolvimento do trabalho, além de
projetor, aparelho de DVD e uma televisão (a que tinha foi roubada);

j) Adequar os espaços da escola para que seja totalmente inclusiva às pessoas com
deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificaçõeq
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

k) lnstalação de uma rede de internet, pois a Escola não dispõe deste serviço nem
para os gestores;

l) Construção de maíssalasde aula,uma vez que a Escola atende àssériesdo G4
ao 5e ano e só possui 1 sala;

m) Finalização da construção do muro e melhorias na estrutura externa da Escola
para que possa haver sombra;

n) Contenção da proliferação e habitação de morcegos, no telhado, tendo em vista
que a Unidade Escolar sofre com a concentração de fezes desses animais;

o) Formaçãode área verde, tendo em vista que, de acordocom pesquisa publicada
no Gl: "... a maior intensidade de verde na escola ou imediações foicapaz de melhorar
em até 5%o a capacidade dos alunos de armazena r 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 áreas verdes conseguem reduzir
em até 9% o total de críanças com problemas de memorização. " (Disponívet em
lttps://epocanegocios.globo.com/lnformacaoTVisao/no ticia/20t5106/areas-verdes-podem-melhorar-
aprendizado-das
riancas.html#:-:text=De%20acordo%20c omo/o2oosYoàopesquisadore s,noyo2}prazo%ZOdeyoloumyozoano

Reiterg 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.
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