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ESTADO DA BAHIA

cÂMARA MUNlclPAt DE ALAGoINHAS

rNDtcAÇÃo No 203/2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIA-S, URGENTEMENTE, PARA A
CRECHE MUNICIPAL IMACULADA CONCEIçÃO, SITUADA NA RUA DO

CATU.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a creche é um direito de toda criança e compreende a

primeira etapa da Educação Básica, além de ser um local que auxilia e faz
diferença no desenvolvimento das crianças, pois proporciona aspectos positivos

tanto no presente quanto no futuro;

CONSIDERANDO que a referida creche precisa de reparos para que seja um
ambiente agradável para os alunos, seus pais e profissionais, visto que o espaço
físico deve ser planejado para promover a educação, segurança, confiança e
cuidado;

CONSIDERANDO que este espaço não é totalmente inclusivo às pessoas com
deficiências físicas e/ou visuais por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilídade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);

CONSIDERANDO ainda que a mencionada creche não dispõe de sala para
atendimento especial;

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
problemas da Creche Municipal lmaculada Conceição apresentados de modo a
contribuir para uma melhor qualidade de ensino.

Câmara Municipal de 03 de agosto de 202'1.

Vereadora
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ANEXO 01

Senhor prefeito, a seguir, demandas da Creche Municipal lmaculada Conceição que

precisa m ser atendidas:

a) 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.";

b) Adequar os espaços que não são inclusivos às pessoas com deficiências físicas

e/ou visuais, para que sigam os ditames da norma brasileira de acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

c) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de

atividades recreativas e esportivas, sugerindo a colocação de parquinho;

d) concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que esses profissionais se reúnem em um único espaço;

e) Providenciar projetor e antena parabólica para uso nas aulas e mais um

computador para uso administrativo,visto que só possui um este fim;
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f) Entrega de armários para a guarda e conservação de materiais didáticos e de

higiene;

Reparos
da de bens

no teto com o fim de evitar transtornos como: infiltração, deterioração

materiais;

h) Que o serviçode internet seja oferecido na modalidade banda larga;

i) Trocar as carteirasque não estão em bom estado de uso por outras novas com

boas condições para que os alunos possam participar das aulas e realizar suas atividades

de modo apropriado. Além disso, importante salientar que o mobiliário escolar é um

aspecto importante para atrair e estimular os alunos;
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j) Aumento no número de salas, pois o prédio não comporta a demanda atual de

alunos;

k) Acionamento à entidade competente para que realize melhorias no serviço de

abastecimento de água, uma vez que falta constantemente;

l) Manutenção da fossa, pois sempre que chove, transborda;

m) Ampliação da cozinha, com a instalação de janelas e ventilador adequado, pois a

cozinha, além de ser pequena, não tem iluminação nem ventilação adequada;

n) Entrega de armários para a cozinha para a guarda e conservação dos alimentos;

o) Reparos em parede que se encontra sem pintura;

p) 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 foiverificadoque

as escolas gue aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir

em até 9% o total de crianças com problemas de memorização' " (Disponível em

https://e pocanegocios.globo.com/lnformacao/Visao/noticia/2015/06/areas-verdes-pode m-melhorar-

aprendizado-das
riancas.html#:-:text=De%20acordo%20c om%2}os%2Opesquisadore s,no%o2Oprazo%2Qde%2Oum%20ano
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q) Aproveitamos a oportunidade para expor quê foi sinalizado que a Creche precisa

ja contratação de mais professores, uma vez que há uma alta demanda de alunos'

porém existem salas fechadas por falta de profissionais;

Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

e as solicitaçôes encaminhadas foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, elencamos acima os principais pontos e êstes são estÍuturantes

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

Câmara Municipal de Alagoinhas, 03 de agosto de 2O2l'
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