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ESTADO DA BAHIA

I CÂTUENA MUNICIPAT DE ATAGOINHAS

lNDtcAÇÃo No 13412021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES
MATOS, LOCALIZADA NO POVOADO
PAPAGAIO.

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 probabilidade contrair a COVID-19 é muito maior em espaços cheios e sem
ventilação adequada, (Disponível em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso
em 16 de abril de 2021). 

'

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes
que permitam uma ventilação adequada, realidade a qual torna-se mais
preocupante em tempos de pandemia 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 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 que esle local náo é inclusivo às pessoas com deficiências, em
razáo de não cumprir as exigências legais referentes à acessibilidade;

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 Rodrigues Matos apresentados.
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: ANEXOO1

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal Rodrigues Matos que precisam

ser atendidas:

a) Ligação de água à rede de abastecimento do Município, uma vez que a água

utilizada na escola não é via rede pública e sim retirada de um poço, realidade a qual

não dá segurança sobre a sua origem e qualidade, visto que ela não passa pelas estações

de tratamento fiscalizadas pelo Poder Público;

b) lnstalação de janelas adequadas e ventiladores novos

dos professores, pois diante da realidade atual não existem

para garantir a boa ventilação que o momento nos pede;

nas salas de aulas e sala

as condições necessárias

c) Designação de uma sala para leitura;

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

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

conectividade e uso da tecnologia;

e) Adequação na área externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de

atividades recreativase edportivas. lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;

f) Concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que todos esses profissionais se reúnem em uma sala;

g) Organização e agendamento de uma reunião do Poder Público com os pais dos

alunos da referida Escola para que sejam ouvidas as suas opiniões acerca da nucleação

desta com a Escola Muniiipal Santa Luzia já que, como responsáveis dos alunos que

utilizam do serviço público, precisam se manifestar sobre esta iniciativa de modo a

contribuir e expor as suas críticas;

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 Educáção Nacional, em seu art.58, § 1e, a saber: "Haverá, quandO

necessário, serviços de ãpoio especializado, na escola regular, para atender às

peculiaridades da clientela de educação especial."
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i) 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% a capacidade dqs alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade

conhecida como,,working memory''-, no prazo de um ano. Tambémfoi verificadoque

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreasverdes conseguem reduzir

ematé 9% o total de criançascom problemas de memorizaçãs' " (Disponível em

lttps://e poca negocios.globo.com/lnformacao/Visao/no tic ia 12075/06/aÍeas'vetd e s-podem-me lhorar-

aprendizado-das
riancas.html#:-:text =Deo/ozoacotdo%l)com%2oos%20pe sq uisadore s,no%2 o p ra zoyo2odeo/ozoumy'20 ano

. Acesso em 14 de maio de 2020.)

j) Providenciar projetores e um aparelho de DVD para o uso de professores e

llrnor, 
" 

02 (dois) computadores para uso administrativo, já que não existe nenhum

para essa fina lidade;

k) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de

deficiências físicas e/ou 1 visuais, ao seguir os ditames da norma brasileira de

acessibilidadeaedificações,mobiliário,espaçoseequipamentosurbanos(ABNTNBR
sos0);

r) Conserto ou, se não for possível, a troca de 02 ventiladores que estão

defeituosos;

m) Reparo ou troca da descarga e torneira do banheiro dos professores;

n) Entrega de um novo filtro, já que o atual está com problema e sabemos que o

consumo de água é indispànsável para nossa qualidade de vida;

o) Conserto do forno para que funcione corretamente e atenda à demanda diária

da escola;

p) Vedação no forro da escola, pois quando chove, ocorrem infiltrações e isso

prejudica . "rtrrtrr. 
do piédio. Além disso, contenção da proliferação e habitação de

.or."go, no telhado, tendo em vista que a Unidade Escolar sofre com a concentração

de fezes desses animais no forro das salas;

q) Aumento do muro, mantendo a grade já existente' com o objetivo de

proporcionar melhores condições de segurança para todos;
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r) Troca do piso da sala do G4, que está cedendo'

bastante úmida e é aconselhável a troca do sumidouro;
lnsta ressaltar que esta sala é

s) Cimentar o fundo da Escola para a melhor circulação dos alunos e demais

profissionais, além de possibilitar o acontecimento de outras atividades fora da sala de

aula. I
,i

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,0l de junho de 2O2L.
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