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rNDrcAÇÃo No 1 2012021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAI ÉNICO VERíSSIMO,
LOCALIZADA NO POVOADO DE

CAPOEIRA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CoNSIDERANDO que a organização Mundial de saÚde (oMS) publicou

recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a

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

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

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

em: https://apps.who.inUirisThandle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021).

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

inserção desta ferramenta ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas

para os alunos e professores;

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 os

professores, biblioteca e sala para leitura;

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 Escola Municipal Erico veríssimo apresentados.
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ANEXO 01

,^\

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Érico Veríssimo que precisam

ser atendidas:

a) Ventiladores nas salas de aula, pois o uso de ar condicionado não é aconselhável

durante a atual pandemia, já que favorece o contágio;

b) Que determine ao setor competente a análise da possibilidade de a coleta de

lixo acontecer no mínimo 2x por semana, uma vez que este serviço ocorre apenas lx por

semana, o que pode gerar o acúmulo de grande quantidade desses dejetos;

c) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante da importância
de se incentivar a leitura e o aprendizado extraclasse, e que as escolas precisam ser o
primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer;

d) Destinação de computadores para alunos e implantação de um laboratório de

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

conectividade e uso da tecnologia;

e) Novos brinquedos e cobertura no parquinho, pois as crianças ficam muito
expostas ao sol;

f) Concessão de uma sala e banheiro para os professores, visto que a mencionada
escola não dispõe deste espaço específico que é de extrema importância para a
organização e planejamento da unidade;
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g) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitando a prática de

atividades recreativas e esportivas;

r^\

h) 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.'';

i) Providenciar projetores para as salas de aula e mais computadores para uso

administrativo, já que só existe 01- para essa finalidade e não é suficiente para o correto

desenvolvimento do trabalho'

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 estruturantes

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