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EÍADO DA EAHIA

CÂMARA MUNtctPAt DE AtAGoINHAS

IttolclÇÃo No 19í12021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA O

colÉcto MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS
(cMA), LOCALIZADO NO CENTRO'

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNSlDERANDoqueaorganizaçãoMundialdeSaúde(oMS)publicou
recentemente um documento tom indicaçoes de estratégias para melhorar a

ventilaçáo de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavÍrus, no qual reforçou

que a irobabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem

ventilaçáo adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponível

em: httpi://apps.wÉo.inUirisi handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de 2021)'

CoNSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçoes
quepermitamumaventilaçãoadequada,realidadeaqualtorna-semais
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 a essa nova realidade, uma vez que a

inserçâo desta Íerramenta ao ensino amplia as Íontes de estudos e pesquisas

para os alunos e professores;

GoNSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e este colégio
precisa de reparos nos telhados;

CoNSIDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes

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

CoNSIDERANDO ainda que a referida escola não dispÕe de biblioteca nem de

laboratório de ciências e matemática.
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ESÍADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

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

il;bÉr"a do Colégiã"úúnicipaf de Alagoinhas apresentados de modo a contribuir

i"rá ,r. melhor qüalidade de ensino nêste retorno às aulas presenciais.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 29 de julho de 2021'
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cÂrulm muuqPAt DE ALÀcolHHAs

ANEXO 01

senhor Prefeito, a seguir, demandas do colégio Municipal de Alagoinhas que precisam

ser atendidas:

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

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

conectividade e uso da tecnologia;

b) Além do laboratório de informática, o colégio 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 seu uso é extremamente importante aos professores

para realizaçãode atividades experimentais em suas aulas' A não utilização gera uma

maior dificuldade na assimilaçãodos conhecimentos por falta de atividades práticas e

prejudica o processo educacional dos estudantes;

c) Adequação e manutenção na área externa para recreação, possibilitando a

prática de atividades riggSlgs
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cÂrunnl MUNtcrPAr DE ALAGoINHAS

d)

e)

Providenciar aparelho de DVD e antena parabólica;

Colocação de novos pisos nas salas de aulas;
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E§ÍADO DA BÂHIA

cÂmanl MUNIcIPAL DE ALAcoINHAS

f) Melhorías na ventilação do colégio, sugerindo para tal a instalação de novos

ventiladores e janelas, além de manutenção dos que já existem;
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Ê§IADO DA BATIIA

cÂulnl MUNIcIPAL DE ALAcolNHAs

g) Reformas nos banheiros,

pessoas com defíciências;

inclusive esses espaços precisam ser acessíveis às
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ESIADO DA BÁHIÀ

cÂruRu MUNIcIPAL DE AtÂGolNHAs

Pintura em todas as paredes do colégio;
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cÂrunna MUNIcIPAL DE ALA6oINHAS

i) Solucionar problema de infiltrações;
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E§TADO DA BAHIA

cÂrunal MuNtctPAt DE AlÁGolNHA§

j) Ampliação do refeitório e da cozinha, pois são pequenos diante da alta demanda

áe alunos, e melhorias na ventilação do local. lmportante ressaltar que a cozinha de

precisa de mais armários para a guarda dos utensílios e panelas;

k) Contenção da proliferaçãoe habitação de cupins;
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É§TADO DA BAHIA

cÂru*na uuttlclPAL DE AtAoolNHAs

Melhorias em paredes sem finalização;

Manutenção na grade situada em frente ao colégio;
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cÂrulm MUNtctPAt DE AlÁGolNHAs

Troca de porta deteriorada;

Nova pintura em todo o colégio;
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ESTADODABAHIA

MU NICIPAL DE AIÁGOINHAS

Manutenção da área verde;
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cÂruma ruurulqPAt DE AtÂGolNHAs

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 garantia de um ensino público de qualidade para as crianças do nosso município'

Câmara Municipal de Alagoinhas,2T de julho de ZOZL'
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