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MUNrc,pAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
HELENITA SANTANA DA COSTA,
LOCALIZADA NO POVOADO DE
NARANDIBA.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que já se iniciou o período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparos nos telhados;

CONSIDERANDO que a oada'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 menie;

CONSIDERANDO que a mencionada escola não é totalmente inclusiva aos
portadores de deficiências físicas eiou visuais por não seguirem os ditames da
norma brasileira de acessibilidade a edificaçÕes, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

lNDlco ao Exmo. Sr. Prefeito MunicÍpal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguir; para serem tomadas com o fim de sanar oJ principais
problemas da Escola Municipal Professora Helenita Santana da Costaapresentados. :
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Senhor Prefeito, a seguir

cÂulRl MUNTctPAL DE ALAcotNHAS

ANEXO 01

, demandas da Escola Munici pal Professora Helenita Santana

da Costa que precisam ser:atendidas:

a) 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;

b) Trocar as carteiras antigas que não estão em bom estado, por outras novas em

boas condições para que os alunos possam participar das aulas e realizar suas atividades

de modo apropriado. Além disso, importante salientar que o mobiliário escolar é um

aspecto importante para atrair e estimular os alunos;

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

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

estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante o intervalo;
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d) lnstalação dq gtt
condições de segurança a

nas janelas das salas, para proporcionar melhores

e evitar o acontecimento de atos ilícitos como furto e

'o pelo mesmo motivo supracitado e porque ele é baixo,

em relação ao ladó

:l Juracy Magalhães, CEP: 48040-170, Alagoinhas-Bahia,

75) 3182-333 3, Whats App: (75) 999 13-0070
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Reparos na
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da cozinha com o fím de eliminar uma grande rachadura;

ie;está desnivelado;
!

/n, Juràcy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,
is) sraz-sse 3, whots App: (75) 99913-0070
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g) Correção
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A

salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma
ionais se reúnem em uma mesma sala;
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de uma sala para atendímento especial, tendo em vista
ter preparo para educar os alunos com fundamento na Lei deque a escola precisâ

Diretrizes e Bases da E

para uso administrativo, j

de educação especial.",,t

arelho de DVD para uso na

o Nacional, em seu art. 58, § 19, a saber: "Haverá, quando
necessário, servíços de o especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da

sala de aula e mais computadores
finalidade e não é suficiente para

i) Providenciar um a
que só existe 01 para essa

o desenvolvimento do tralialho;ri

k)
I

Adequar os espaçob da escola para que'seja totalmente 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 (ABNf NBR
e0s0); ' l :
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l) Aprimoramentos na área verde, tendo em vista que, de acordo com pesquisa
publicada no GL: "... a maior intensidade de verde na escola ou imediações foi capaz de
melhorar em até 5% a cajacidade dos alunos de armazenare trabalhar informações -
capacidade conhecida corho "working memoiy''-, no prazo de um ano. Também foi
verificado que as' escolaé que aumentam a exposição dos alunos a áreas verdes
conseguem reduzir em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. "
(Dispon ível e m https://e pdcanegocios.globo.com/lnfor macao/Visao/no ticia/2ol5lo6/areas-ve rde s -
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h) Concessão

vez gue todos esses
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pode m-me lhorar-aprendizado-das
riancas.html#:*:text=De%2Oacordo%2ocomYoTOoso/o2}pesquisadore s,noYo2OprazoYo2Odeo/oLOumo/o?Oano

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

e as solicitações encam foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

acima os principais pontos e estes são estruturantesUnidade. Ademais, e

para a garantia de um públiio de qualidade para ascrianças do nosso município.
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Vereadora
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