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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAT DE AI.AGOINHAS

rNDtcAÇÃo No 122t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICTPAL TOMÉ DE SOUZA,
LOCALIZADA NO POVOADO DE ESPUMA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

coNSIDERANDo que a organização Mundial de saúde (oMS) pubticou
recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a
ventilação de ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou
que a probabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem
ventilação adequada, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponívet
em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abrit de 2O2t).

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes
que permitam uma ventilação adequada e precisamos aperfeiçoar as suas
estruturas para a volta às aulas;

CONSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso
cotidiano e as escolas precisam se adaptar a essa realidade;

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

CONSIDERANDO ainda que a referida escola não dispõe de biblioteca nem de
sala para leitura;

lNDlco ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguir, para serem tomadas com o fim de sanar oJ principais
problemas da Escola Municipal Tomé de Souza apresentados.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 0 o de 2021.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Tomé de Souza que precisam
ser atendidas:

a)

dia nte
lnstalação de janelas adequadas e ventiladores novos nas salas de aula,
da realidade atual não existem as condições necessárias para garantir a

pois

boa
venti o momento nos pede;

b) Que determine ao setor competente a análise da possibilidade de a coleta de
lixo acontecer no mínimo2x por semana, uma vez que este serviçoocorre apenas Lx por
semana, o que pode gerar o acúmulo de grande quantidade desses dejetos;

c) Construção ou adaptação de uma sala para atendimento especial, tendo em vísta
que a escola precisa ter preparo para educar os alunos com fundamento na Lei de
Diretrizese Bases da Educação Nacional, em seu art.5g, § 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) 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%oa 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 áreasverdes conseguem reduzir

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

https://e pocanegocios.globo.com/lnfor macao/Visao/no ticial2ot5l06/areas-ve rdes-pode m-me lhorar-

aprendizado-das
riancas.htmlf :-:text= De%20acordo%20c om%ZOos%ZOpesquisadore s,noYoLOprazo%2Ode%2oumo/o20ano

. Acesso em 14 de maio de 2020.)

e) 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

primeiroespaço onde esse incentivo deve acontecer;

f) 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;

g) 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
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estudantes possam merendar e permanecer no durante o
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h) Concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que esses profissionais se reúnem em um pequeno corredor, já que a mencionada

escola não dispõe destes espaços específicosos quais são de extrema importância para

a organização e planejamento da unidade;

i) Providenciar impressoras, visto que os professores precisam se deslocar até a

SEDUC para imprimir e tirar cópias das atividades escolares, além de uma televisão e

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 adequado desenvolvimento do

trabalho;

j) Reparos no teto com o fim de evitar transtornos como: água da chuva,

infiltração, deterioração e perda de bens materiais. Ademais, é necessária a contenção

da proliferação e habitação de morcegos no telhado, tendo em vista que a Unidade

Escolar sofre com a concentração de fezes desses animais nas salas;

k) lnstalação de mais um tanque que suporte abastecer a devida quantidade de

água para a mencionada escola, uma vez que o atual é pequeno e, devido a isso, é

frequente a falta de água;

l) Cobertura do localonde ocorrem eventos das escolas, pois otelhadofoi retirado

^\

m)

n)

Entrega de um fogão novo, já que o atual é muito antigo;

Melhoria no transporte público no sentido de disponibilizar mais um ônibus para

a localidade, já que quando a aula termina mais cedo (por questões de falta de energia,

por exemplo) os alunos da Tomé de Souza precisam aguardar todos os alunos do Sa uípe

serem liberados, pois utilizam do mesmo ônibus;
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o) Reforço na segurança do local, com o objetivo de evitar a prática de atos ilícitos

como assaltos e furtos, que são recorrentes;

p) Destinação de um local para ser utilizado como depósito de utensílios de cozinha,

pois o atual é inapropriado;

q) Estudo da bilidade de ampliar a cozinha, é muito uena.
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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 as crianças do nosso município.
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Câmara Municipal de Alagoinhas,0l de junho de 2O2L.

Vereadora


