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ESTADO DA BAHIA

cÂuene MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAS

rNDtcAÇÃo No 147t2021.
i

REQUER AO PREFEITOiMUNICIPAL MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA COMUNITÁNI4 NOVA ESPERANçA LOiALIZADA NO VALE DA
SANTA TEREZINHA. 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a ôrganização Mundiar de saúde (oMS) publicou
recentemente um documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a
ventilação de ambientes d diminuir o coniágio pelo coroúvírus, 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 eiiciãnte. (Disponível
em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em 16 de abril de2021). 

i

CONSIDERANDO que a maioria das escolas municipais não possuem condiçÕes
que permitam uma ventilaçáo adequada, realidade a qual torna-se mais
preocupante em tempos de pandemia e precisamos aperfeiçoar as suas estruturas
para a volta às aulas; 

;

l

CONSIDERANDO que a cada dia, a tecnologia se torna mais importante no nosso
cotidiano e as escolas pre.cisam 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 estamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparo{ nos telhados;

CONSTDERANDO que a prática regular de esportes por crianças e adolescentes
nas Escolas propicia inúnieros benefícios para o corpo e a mente;

CONSIDERANDO ainda que a mencionada escola não é totalmente inclusiva aos
portadores de deficiências (principalmente os banheiros) por não seguir os
ditames da norma brasileira:de acessibilidade a edificaçÕes, mobiliáÍo, espaços e
equipamentos urbanos (ABNT NBR g0S0);

lNDlco ao Exmo. sr. preieito Municipar, que providencie, com urgência, as
medidas anexas a seguir,:para serem tomadas com o fim de sanai os principais
problemas da Escola comunitária Nova Esperança apresentados.
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cÂrunnl MUNrctPAr DE AlqcotNHAs

ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguit, demandas da Escola Comunitária Nova Esperança que

precisam ser atendidas: i

i.i

Ia) Manutenção dos cfmputadores para uso dos alunos e reativaçãodo laboratório
de informática, com o ohjetivo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da

conectividade e uso da te-dnologia;

ib) Adequação na áre{ externa da escola para recreação, possibilitandoa prática de

atividades recreativas e esportivas; ,

l

, professores, uma vez esses profissionais não

reuniões, alimentação e continuidade dos seus

d) Entrega de mals ium'computador para uso administrativo para o melhor

desenvolvinientcj é êxecução das atividades;

l

e) Melhorias nos espaços da escola (principalmente os banheiros) para que seja

totalmente inilüsivàlror fól't dores de deficiências, ao seguir os ditames da norma

brasileira de acessibilidadô a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

(ABNT NBR 9050);' : i )

f) Cimentar área prólima à fossa para favorecer a circulação dos alunos e evitar

transtornos"'; ""'r'r " il r !

i
ic) Concessão de uma sala para os

possuem um espaço propno para suas i

trabalhos; 
;
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iig) lnserção de uma sa{la para leitura diante da importância de se incentivar a leitura

e o aprendizado extraclasje, e que as escolas precisam ser o primeiro espaço onde esse

incentivo deve acontecer;l 
'

I

h) lnstalação de ventiiadores novos nas salas de aula e demais salas que precisam,

pois diante da realidade atual não existem as condições necessárias para garantir a boa

ventilação que o moment<i nos pede;

cÂulnn mumclPAL DÉ AlÁGotNHAs

:

da;escola (inciuindq o refeitório), pois nesta época de
-! , -- l^ - - .^- -t^-!^:- ^ ^-+,. r+,,-^ J^

i) Reparação nos tel
chuva aparecem muitas

1t ' 
l

r"i'" . água deteriora bens materiais, a estrutura da

escola, além de poder a

conforme será observado
que ficam à esquerda;
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carteiras que não estão em bom estado de uso por outrasj) Reparos ou troca
novas com boas condiçõe
atividades de modoi
escolar é um

que os alunos piossam participardas aulas e realizarsuas
o. Alérn disso,, importante. salientar que o mobiliário

I

ra atrair e êstimular os alunos;

das fechaduras deterioradas;
, ;' .l.'.
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área externa, de preferência com a troca dos pisos;
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n) Realização

ambiente digno e
de

agra
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pintura na Escola, para valorizá-la e proporcionar

I aos alunos e funcionários;

ip.rr r"r" utilizado como depósito de materiais de limpeza'

I

I locação de
;,i principalmente enveinizamento e co

iri, .rrrà.y Masalhãei, cEP: 48040-1701 
1:::'"ntt-Bahia'
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q) Manutenção da á

Reitero, Senhor Prefeito,

e as solicitações encamin
mos acima os principais pontos e estes são estruturantes
ro público de qualidade para as crianças do nosso município.
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rinhas,08 de lfhp{e 2021..r. : íl \

todos os encaminhamentos são a partir de visita à escola

foram sinalizadas pela equipe gestora responsável pela

Câmara Municipa

Unidade. Ademais,;gl
para a garantia da,,r,T
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Whats App: (75) 99913-0070
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