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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAI. DE ALAGoINHAS

tNDlcAÇÃo No í 43t2021.
:

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
CRECHE ESCOLA SÃO IZIDORO
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA
TEREZINHA.

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 d,s forma mais eficiente. (Disponívet
em: https://apps.who.inViris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021).

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 ferramentâ ao ensino amplia as fontes de estudos e pesquisas
para os alunos e professores;

CONSIDERANDO que estamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa ser forrada;

CONSIDERANDO que a ipr,ática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúmeros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO que a rreferida Creche Escola não é inclusiva aos portadores de
deficiências por nãor segirir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a
edificaçÕes, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR g050);

coNSIDERANDO ainda que a referida escola não dispÕe de biblioteca;
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lNDtco ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguiri para serem tomadas com o fim de sanar oJ principais
problemas da Creche Escola São lzidoro apresentados.
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Câmara Municipal de Alagoinhas, de '15 de junho de 2021.
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ANEXO 01

demandas da Creche Escola São lzidoro que precisam serSenhor Prefeito,
atendidas:

a segurr,

primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer;

b) 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 teqnologia;

c) Entrega de novos a,rmários para a guarda e conservação dos materiais didáticos;

a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para

de se incentivar a leitura ê o aprendizado extraclasse, e

leitura, diante da importância
que as escolas precisam ser o

s, pois os galhos quando estão grandes machucam asd) Poda do pé de

crianças que transitam

;,
e) Ligação à rede de cbleta'de esgoto do rnunicípio, com a finalidade de possibilitar

condições adequadas de sbneamento já que a,fossa traz inúmeros transtornos àqueles
que estudam e trabalham ha qrencionada Creche;

lif) Conserto do bebedpu'ro poi§ ele está cóm um defeito que o impede de gelar;
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dificulta o trabalho

depósÍto que, além de pequeno, também éanelah) Colocação de

a bafa do;
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i) Pôr um chuveiro eri cada banheiro já que não há, e sabemos que as crianças se

sujam com facilidade, alé{r disso, a troca de fechaduras e manutenção nas portas se faz
necessária; ',

cÂrunu MUNTctPAL DE ALAGotNHAs

Manutenção em f o de banheiro que está solto e com isso podem cair ciscos ei)
fezes

local;
de animais no local além de existir o risco de cair enquanto alguém estiver no
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k) Coloca r forro nas s{ las com o objetivo de evita r o contato das cria nças com ciscos

e fezes de animais, além d! água da chuva que pode deteriorar o mobiliário da Creche,
materiais didáticos, dentre outros;

ESTADO DÂ BA}IIA
cÂunnl MUNTcIPAL DE AtAGoTNHAs

na:da escola para recreação, possibilitando a prática de

portivas.r lnclusive esta área precisa ser coberta para que os

dar e per,manecer no espaço durante o intervalo;

salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma.': : ,_

todos esses pr
.-'

onais se reúnem em uma mesma sala;

'., ' -'rtáção dd uma sala para atbndimento especial, tendo em vista

l) Adequação na á
atividades recreativas e
estudantes possam

m)

vez que

n)

Concessão de dua

necessário, serviços , de

peculiaridades da cliehtel

Construção ou
que a escola precisa rter ro para educar os alunos com fundamento na Lei de

Diretrizes e Bases da E §ào Nacional, em sêu art. 58, § 1s, a saber: "Haverá, quando

iploio especializado, na escola regular, para atender às

de,e6u.rtio especial.'t'

o) Conserto dos pois a grande parte está com defeito, sem funcionar
e, nessa circunstância, a cilculação do ar nas salas de aula fica comprometida, o que não
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é favorável para a prevenião do contágio pelo novo coronavírus além de deixar esses
ambientes quentes; i

I
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p) Providenciar DVD

para uso administrativo;
projetores para uso nas salas de aula, e mais um computador

q) Adequar os espa
deficiências, ao seguir os

mobiliário, espaços e

atende a uma aluna com

r) Manutenção ou deterioradas;

I Telefor
www.camaradealagc
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to Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170,Alagoinhas-Bahia,

s, da escola para que seja inclusiva aos portadores de
itames da norma brasileira de acessibilidade a edificaçõeE'i,

urbanos (ABNT NBR 9050), inclusive a Creche

esta possui dificuldade em transitar no local;
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Colocação de novos

Rua Philadelfo

pisos, uma vez estão muito antigos;
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cÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGO!NHAS

pingueiras e a água deter:iora bens materiais, a estrutura da escola, além de poder

atrapalhar a execução dai aulas. lmportante ressaltar também que precisa haver a

contenção da proliferaçãp e habitação de morcegos, pombos e corujas no telhado,

tendo em vista que a Unidâde Escola r sofre com a concentraçã o de fezes desses a nima is;
l

iu) Trocar as carteíras'que não estão em bom estado de uso por outras novas com

boas condições para que o! alunos possâm participar das aulas e realizar suas atividades

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

aspecto importante para âtrair e estimular os àlunos;

v) 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
ematé5%acapacidadedosalunosdearmazenaretrabalharinformações-capacidade
conhecida como "working memory'' -, no prazo de um ano. Também foi verificado que

,l
as escolas que aumentam' a exposição dos alunos a áreas verdes conseguem reduzir
em até 9% o total de criariças çom problemas de memorização. " (DisponÍvel em

bttpsi//epocanegocios.globo.coi-n/lnformacao/Visao/noticia/2015/06/areas-verdes-podem-melhorar-
aprendizado-das \ '

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 pâra as crianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 15 de j de 2021,.
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Repa raçã o nos da escola, pois nesta época de chuva aparecem muitas
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