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ESTADO DA BAHIA

MUNICIPAL DE AIÁGOIcÂunna NHAS

TNDICAçÃO Ne 013 122.

Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno desta Casa e

depois de ouvido seu Egrégio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar ao Exmo. Senhor

Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

Considerando a necessidade da imediata identificação dos alunos integrantes do ensino
público municipal;

Considerando a possibilidade de reaproveitamento dos uniformes em anos consecutivos;

Considerando o estímulo a um ambiente escolar estável e harmonioso;

Considerando a segurança dos alunos dentro e fora do ambiente escolar;

Considerando a garantia das condições efetivas na realização das tarefas escolares;

Considerando a garantia das condições para a aprendizagem; e

Considerando a redução do impacto na renda familiar.

Solicitamos de V. Exa. realize a aquisição e a distribuição gratuita de kits de material escolar

e uniformes aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme os ANEXOS I e ll.

Destarte, pedimos a análise e o acolhimento da nossa solicitação, garantindo aos estudantes

ica municipal, a sua identificação enquanto estudante e diminuindo os impactos

familiar e o acesso as condições efetivas de aprendizagem e desenvolvimento

escolares.

Vereador autor.

março de2O22.
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ANEXO I

UNIFORMES ESCOLARES

UND UNIFORME ESCOLAR MASCU LINO U NIFORME ESCOIAR FEMININO

01 2 camisetas manga longa 2 camisetas manga longa

02 2 camisetas manga curta 2 camisetas manga curta
03 2 bermudas 2 saias-shorts

04 2 calças colegiais (helanca) 2 calças leggings (suplex)

05 1 calÇa colegial térmica 1 calça legging térmica (suplex)

06 L casaco colegial (helanca) L casaco colegial (helanca)

07 l jaqueta de inverno l jaqueta de inverno
08 1tênis 1tênis
09 4 pares de meia 4 pares de meia

10 l mochila l mochila
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ANEXO II

MATERIAIS ESCOLARES

cÂunnn

TNFANTTL (4

a 5 ANOS)

le ao 4e ANO ENSINO

FUNDAMENTAL

5e ao 9e ANO ENSINO

FUNDAMENTAL

02 Lápis pretos 04 Lápis pretos 04 Lápis pretos

0l borracha 02 borrachas 0l Tesoura

0l caixa de lápis colorido 0l caixa de lápis colorido L cola

0L conjunto de canetas

hidrocor

0l conjunto de canetas

hidrocor

01 régua de 30 cm

0l- caixa de giz de cera

(grosso)

0l caixa de giz de cera

(grosso)

0l pasta com elástico

0l tesoura sem ponta 0l tesoura sem ponta 0l- apontador

02 colas brancas 0 cola 0l caixa

01 pasta com elástico 01 pasta com elástico 01 conjunto de canetas

hidrocor

0L caixa de massa de

modelar

0l caixa de massa de

modelar

02 ca netas esferográficas

azuis

01 apontador 01 apontador 01 caneta esferográfica
preta

0L caderno brochura sem

pauta universitário - 50

folhas

03 cadernos pautados - 50

folhas

02 cadernos pautados

brochura - 50 folhas

01 régua de 30 cm 05 cadernos universitá rio

- 96 folhas

EDUCAçÃO DE JOVENS E ADULTOS

03|ápis pretos

0l borracha
01 apontador
01 régua de 30 cm

01 caderno universitário - 2ü) folhas

02 canetas esferográficas azuis

01 caneta esferográfi ca Preta


