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rNDrcAçÃo No 137t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHOR.A
DOS MILAGRES, LOCALIZADA NO
POVOADO DE MILAGRES.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

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 estamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparos no teto;

CONSIDERANDO que este local não é inclusivo às pessoas com deficiências, em
razâo de não cumprir as exigências legais referentes à acessibilidade;

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

,

INDlco ao Exmo. sr. Frefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguirl para serem tomadas com o fim de sanar os principais
problemas da Escola Municipal Nossa Senhora dos Milagres apresentados.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir,,demandas da Escola Municipal Nossa Senhora dos Milagres
que precisam ser atendidars:

a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, dÍante 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;

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 1x por
semana, o que pode gerar o acúmulo de grande quantidade de lixo;

c) 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;

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 tec'nologia;

e) Adequação na áred externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de
atividades recreativase esportivas. Inclusive esta área precisa ser coberta para que os
estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;
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g) Reparos no telhado com o fim de evitar transtornos como: água da chuva,
infiltração, deterioração e perda de bens materiais;
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f) Concessão de duaslsalas:
vez que todos esses profissionais

Construção ou ada
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uma para a diretoria e outra para os professores, uma
se reúnem em uma mesma sala;

h)

que a escola precisa ter
Diretrizes e Bases da

necessário, serviços de
peculiaridades da clientel teducação especial."

i) Formaçãó de área , tendo em vista que, de acordo com pesquisa publicada
no G1: "... a maior i de verde na escola ou imediações foicapaz de melhorar
em até 5%oa capacidade d{s alunos de armazenar e trabalhar informações - capacidade
conhecida como " -, no prazo de um ano. Também foi verificadoque

riancas.html#:-:text=De%20acordo%20c om%TOos%2}pesquisadore s,noYo\Oprazo%Z0de%2}um%o2oano

c de uma sala para atendimento especial,tendo em vísta
ro para educar os alunos com fundamento na Lei de

NacÍonal, em seu art. 58, § 19, a saber: "Haverá, quando
o eipecializado, na escola regular, para atender às

. Acesso em 14 de maio de 2029) ,
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j) Providenciar projçtores e aparelho de DVD para serem utilizadas nas aulas e
mais computadores para uso administrativo, já que só existe 01 para essa finalidade e
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não é suficiente para o desenvolvimento do trabalho;

k) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de
deficiências físicas e/ou : visuais, ao seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR
e050);

l) Troca de pisos que estão deteriorados;

m) Colocação de:nova adiça no banheiro, visto que a atual está desgastada,
limento;
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n) Reparos no
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da cozinha, pois está descolando;
i i

ra cozinha, pois os ciscos que caem do telhado podem entrarColocação de r

em contato com os

p) lnstalação d
quebrados;

q) Aplicação de r
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ventiladores em duas salas, as quais possuem ventiladores
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r) Entrega de novos a,rmários para a guarda e conservação dos materiais didáticos,

levando-se em consideração que o atual não é mais adequado para este uso pois está

Reitero, Senhor Prefeito, todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

e as solicitações encami das foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Unidade. Ademais, nios acima os principais pontos e estes são estruturantes
r - ---- -^---:-:-:^para a garantia de um públiqo de qualidade para as crianças do nosso município'
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