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REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

LOCALIZADA NO BARREIRO.

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

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

qúá . irobabilidade contrair a C9VID-19 é muito maior em espaços cheios e sem

vãntifaçao adequada, pois o viry:.-9e espalha de forma mais eficiente' (Disponível

àÃ, iitipãJl"pps.who.inUiásihandle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021)'

GoNSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condições

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

ti"o.lp.nte em támpos de pãndemia 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

|n;dil desta ferrámenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e Professores;

CONSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e a mencionada

Escola 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 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-
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cÂruena MUNIcIPAL DE AIAGoINHAS

tUuniãipát Tancredo Neves apresentados de modo a

,àrÀái' qualidade de ensino neste retorno às aulas

.Câmara Municipal de Alagoinhas, 20 de julho de 2021'
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola MunicipalTancredo Neves que precisam

ser atendidas:

a) Destinação de computadores para alunos e de um laboratório de informática'

com o objetivo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da conectividade e uso

da tecnologia;

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

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

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;
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c) Limpeza e entrega de novos brinquedos para o parquinho;

d) Concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores' uma

vez que todos esses profissionais se reúnem em uma mesma sala;

e) Acionamento ao órgão competente pelo serviço de abastecimento de água para

que tome as devidas providências com o fim de evitar a falta de água na Escola' que é

frequente;

f) Que seja acionado também, a entidade responsável pelo serviço de energia'

tendo em vista que a queda de energia ocorre com frequência;

g) Troca de carteiras que não estão em bom estado de uso;
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h) Reparos na fossa, pois quando chove, ela vaza;

i) Que buraco encontrado em parede seja tapado, pois ele possibilita a entrada de

insetos;

j) colocação de ventiladores (uma boa parte foi roubada) e janelas nas salas de

aula, que são escuras e malventiladas;

k) Colocar pisos em corredores e salas de aula;
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l)Entregadenovosventiladoreseinstalaçãodejanelasparaaprimorara
circulação do ar, visto que a Escola não é bem ventilada;

RuaPhiladelfoNeves,s/n,JuracyMagalhães'CEP:48040-170'Alagoinhas-Bahia'
Telefone: (75) 31S2-33 33'Whots App: (75)99913-0070

www.camaradealagoinhas.ba.gov-lumamenezes@camaradealagoinhas.ba'gov.br



-{E--I [rT't I+#
É§TADO DÀ BAHÍÀ

cÂtulm uutttctPAl DE AlÁGolNHAs

m) 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.''

de DVD e mais um comPutador Para uso

para essa finalidade e não é suficiente para o
n) Providenciar um aParelho

administrativo, já que só existe 01

desenvolvimento do trabalho;

o) Reparaçãonos telhados da escola, pois nesta época de chuva anlfj"IT::'::
Iín*r",'r.=J;;;;; deteriora bens materiais, a estrutura da escola' além de poder

L!- -,.^ ^-^-iea harrar r

:;;:il;; . "-*ria" 
das autas. rmportante ressattar também que precisa haver a

-:-r^ -..^ ^ t t-i,l^Ia

#!.nã ;.;;;:r.ção e habitação de pardais e ratos, tendo em vista que a unidade

Escolar sofre com a concentraçqglglezes jessetg!33!1
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Troca de mesas e armários dos

Reparos nas paredesdas salas que sofrem com infiltração;
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r) Reforço da segurança no local, com o fim de inibir ações de criminosos;

s) Colocação de ralo em buraco da área externa

materiais e entuPi mento;

para evitar a Passagem de
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t) 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 syoa 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

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

https://epocanegocios.globo.com/tnflrmacao/Visao/no 
licial2Ot5lO6/areas-verdes-podem-melhorar-

aprendizado-das
riancas.html# :- :text= De%20acor

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
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unidade. Ademais, elencamos acima os principais pontos e estes são estruturante

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