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COMUNIDADE DE RIO BRANCO.

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 coronaúrus, 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 abril de 2021).

GoNSIDERANDO que este local não é totalmente inclusivo às pessoas com
deficiências físicas e/ou visuais, em razâo de nâo cumprir as exigências legais
referentes à acessibilidade;

coNSIDERANDo que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕesque permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se maispreocupante em tempos de pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas
para a volta às aulas, como as da Escola Municipal Visconde do Rio Branco;

CoNSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso
cotidiano e as escolas precisam se adaptar ã 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 menie;
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lNDlco 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 MunicipalVisconde do Rio Branco apresentados.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho de 2021.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir demandas da Escola Municipal Visconde do Rio Branco que

precisam ser atendidas:

a) lnstalação de ventiladores novos nas salas de aula, pois diante da realidade atual

não existem as condições necessárias para garantir a boa ventilação que o momento nos

pede;

b) Entrega de uma mangueira de grande porte para uso dos funcionários;

c) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva às pessoas com deficiências

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

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

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;
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e) Adequação na área externa da escola para a prática de atividades recreativas e

esportivas. lnclusive uma maior parte desta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

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

administrativo, já que só existe 01 (com defeitos) para essa finalidade e não é suficiente

para o desenvolvimento do trabalho;

g) Entrega de materiais didáticos como: folhas de ofício, lápis, cartolina' caneta'

apontadores, entre outros.

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

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'

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho de 2071'
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