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cÂuane MUNtclpAL DE ALAGotNHAs

tNDtcAÇÃo No 21 2t2021.

INDICA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL MELHORIAS,
URGENTEMENTE, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DR. CARLOS SANTANA,
SITUADA NO JARDIM PETROLAR.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNslDERANDo.que.a prática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a menie;

CONSIDERANDO que a mencionada escola não é totalmente inclusiva àspessoas com deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificaçÕes, mobiliário, êspaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);

CONSIDERANDO que e importante que as escolas tenham uma estrutura físicade qualidade, pois melhora o rendimento escolar dos alunos e auxilia aos gestores
e professores a desempenharem suas funçÕes dignamente;

CONSIDERANDO ainda que a referida escola
atendimento especial;

não dispÕe de sala para

lNDlco ao Exmo. sr. prefeito Municipal, que providencie, com urgência, asmedidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar ãs"principaisproblemas da Escola Municipal Dr. Carlos Santana apresentados de modo acontribuir para uma melhor qualidade de ensino.

câmara Municipal de Aragoinhas, 17 de agost o de 2021.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Dr. Carlos Santana que

precisam ser atendidas:

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

atividades recreativase esportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

b) Concessão de duas salas:uma para a diretoria e outra para os professores;

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

Diretrizese Bases da Educação Nacional, em seu art.58, § 1e, a saber: "Haverá, quando
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necessário, ServiçoS de apoio especializado, na escola regular, para atender às

peculiaridades da clientela de educação especial.";

d) Manutenção de paredes que se encontram com rachadura;

e) providenciar aparelho de DVD, televisão (a que se encontra na escola é muito

antiga), antena parabólica, e mais um computador para uso administrativo, já que só

existe 01 para essa finalidade e não é suficiente para o desenvolvlmento do trabalho;

f) Adequar os espaços da escola para que seja totalmente inclusiva às pessoas com

deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);
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Pintura em toda a escola;

h) 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 verificadoque

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

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

[ttps://e pocanegocios.globo.c om/lnformacao/Visao/no ticia/2015/06/are as-ve rd e s-pod e m-me lhorar-

apre nd izado-das

riancas.html#:-:text=De%20acordo%20c om%20os%20pesquisadore s,no%20prazo%ZOde%2lumlo2Oano
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Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partirde 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 ascrianças do nosso municíplo.

Câmara Municipal de Alagoinhas,lT de agosto de 2021'
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