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REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FONTES, LOCALIZADA NA RUA CACHORRO
MAGRO.

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, pois o vírus se espalha de forma mais eficiente. (Disponível
em: https:/iapps.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; 
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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 jálse iniciou o perÍodo de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparosinos telhados;

CONSIDERANDO que escola não é inclusiva às pessoas com deficiências por
não seguirem os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050);

CONSIDERANDO ainda que a referida escola não dispõe de biblioteca;

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 Miguel Fontes apresentados.
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Concessão de duaqsalas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma
todos esses profissionais se reúnem em uma mesma sala;

n) Pintura na Escolq para melhorar a estética, preservar o patrimônio e
proporcionar uma sensação de bem-estar aos alunos e profissionais que aliatuam;

o) 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 aumentani 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/lnformacao/Visao/no uicia/20t5/06/areas-ve rdes-pode m-me lhorar-
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necessário, serviçosr de
peculiaridades da clientel
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escola regular, para atender às

!

Providenciar uma ltelevisão, DVD e projetores para as salas de aula e mais

Câmara Municipal de Alagoinhas, 01 de junho 2021.
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Reitero, Senhor Prefeito, que todos os encaminhamentos são a partirde visita à escola

e as solicitações encaminhada's forám 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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computadores para uso administrativo, já que só existe 01 para essa finalidade e não é

suficiente para o desenvolüimento do trabalho;
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t) Adequar os espaços da escola para que seja inclusiva aos portadores de

necessidades especiais, aô seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050).
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de educação especial."


