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REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A

ESCOLA MUNICiPAL JOSÉ ABELHA FLORES, SITUADA NA LOCALIDADE

DO SAUíPE.

Exmo. sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas,

GoNSIDERANDO que a organização Mundial de saúde (oMS) publicou

recentemente um documento com iÁdicaçOes de estratégias para melhorar a

,ãniiláçao de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou

qú" 
" irobabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços che-ios e sem

ventilaçao adequada, pois o vírus se espalha_de_ forma mais eficiente. (Disponível

em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857' Acesso em 16 de abril de

2021).

GoNSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes

que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais

ii"o.Lp.nte em tãmpos de pándemia 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 a essa_nova realidade, uma vez que a

ú;;;É; desta ferrámànta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e Professores;

GoNSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

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

fráUt"*.. Oa escãta" úunicipat Jose Abelha Flores apresentados de modo a

contribuir para ,rá melhoi qualidade de ensino neste retorno às aulas

presenciais.

CONSIDERANDO ainda que a referida escola não

sala para atendimento esPecial;

dispõe de biblioteca nem de
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Câmara Municipal de 27 deiulho de2021.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguÍr, demandas da Escola Municipal José Abelha Flores que
precÍsa m ser atendidas:

a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante 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) Destínação de computadores para uso
informática, com o objetivo de incentivar a
conectividade e uso da tecnologia;

dos alunos e de um laboratório de
inserção e aprendizado a partir da

c) 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. 5g, § 1s, a saber: ,'Haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clíentela de educação especial.',

d) Adequação na área externa da escola para recreaçãq possibilitando a prática deatividades recreativas e esportivas. lnclusive esta área piecisa ser coberta para que os
estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

e) Melhorias na ventilação das salas de aula, sugerindo para tal a Ínstalação denovos ventiladores e novas janetas;
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f) concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma
vez que esses profissionais não dispõem de um espaço próprio;

g) Providenciar mais um computador para uso administrativo, já que só existe 01
para essa finalidade e não é suficiente para o desenvolvimento do trabalho, e projetores
para uso nas salas de aulas;

h) Manutenção nos banheiros. sendo npceçqárinr:rnhÁm Fôhâ,^ê h^. -^..- -!-^--
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Manutenção nos banheiros, sendo necessáriotam!ém reparos nos seus pisos;
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i) 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 verificado que

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir
ematé 97o o total de criançascom problemas de memorização. " (DisponÍvel em

futtps://epocanegocios.globo.com/lnformacao/Visao/noticia /lOLS106/areas-vetdes-pode m-melhorar-
aprendizado-das
riancas.html$:-:text=De%2iacodo%21com%2Oos%2Opesquisadores,no%2Opra zo%zode%2}umyoz1ano

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 garantiâ de um ensino público de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 27 de julho de 2021.
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