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lNDtcAÇÃo No 209/2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA MUNICIPAL IRENE ANDRADE DE
ASSIS, LOCALIZADA NO CENTRO.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a organização Mundial de saúde (oMS) pubticou 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. (Disponívet
em: https://apps.who.inUiris/handle/10665/339857. Acesso em í6 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;

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 estamos em período de chuva constante e a mencionada
Escola precisa de reparos nos telhados e paredes;

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

CONSIDERANDO que a menclonada escola não é totalmente inclusiva às
pessoas com deficiências por não seguir os ditames da norma brasileira de
acessibilidade a edificaçÕes, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT
NBR 9050);
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CONSIDERANDO ainda que não laboratorio de ciências nem de matemática
nesta instituição;

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 lrene Andrade de Assis apresentados de modo a

contribuir para uma melhor qualidade de ensino neste retorno às aulas
presenciais.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 10 de agosto de 2021.
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ANEXO 01

Senhor Prefeito, a seguir, demandas da Escola Municipal lrene Andrade de Assis que

precisam ser atendidas:

a) Adequação e manutenção da biblioteca, diante da importância de se incentivar
a leitura e o aprendízado extraclasse, e que a escola precisa ser o primeiro espaço onde

esse incentivo deve acontecer;

b) Manutenção dos computadores de uso dos alunos e ativação do laboratório de

informática, com o objetívo de incentivar a inserção e aprendizado a partir da

conectividade e uso da tecnologia;

c) Alem do laboratório de informática, a escola precisa oferecer tambem um
laboratório de ciências e outro de matemática. lmportante expor que o laboratório tem
a função de unir a teoria à prática o seu uso é extremamente importante aos professores
para realizaçãode atividades experimentais em suas aulas. A não utilização gera uma
maior dificuldade na assimilaçãodos conhecimentos por falta de atividades práticas e
prejudica o processo educacional dos estudantes;

c) Adequação na área externa da escola para recreação, inclusive a quadra,
possibilitando a prática de atlvidades recreativas e esportivas. lnclusive esta área precisa
ser coberta para que os estudantes possam merendar e permanecer no espaço durante
o intervalo.

d) Concessão de duas salas:uma para a diretoria eoutra para os professores;

e) Providenciar televisão, antena parabólica e mais um computador para uso
administrativo, já que a escola só possui um;

f) Adequar os espaços da escola para que seja totalmente inclusiva àspessoas com
deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessíbílidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050). lmportante ressaltar
que o banheiro destinado para essas pessoas não possui barras;

g) Colocação de forro na Secretaria;
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h) Trocar as carteiras que não estão em bom estado de uso por outras novas com
boas condições para que os alunos possam participar das aulas e realizar suas atividades
de modo apropriado. Além disso, importante salíentar que o mobiliário escolar é umaspecto importante para atrair e estimular os alunos;

i) oescupinização nos locais que sofrem com a proliferação e ação dos cupins,trazendo consequências e prejuízos para a Escora, arunos e professoras;

j) Reparos em teto e paredes da cozinha:

k) Manutenção em paredes dos banheiros
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Pi ntura;

m) Melhorias na ventilação, sugerindo para tal a colocação de janelas e novos

ventiladores (a maior parte não funciona);
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n) Reparação nos e telhados e paredes da escola, pois nesta época de chuva

aparecem muitas infiltrações e a água deteriora bens materiais, a estrutura da escola,

alem de poder atrapalhar a execução das aulas;
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Trocar pisos antigos que estão deteriorados;

p) Formação de 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
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em até 5% a capacidade dos alunos de a rm azena r e trabalhar informações - capacidade

conhecida como " working me mory" -/ no pra zo de um a no. Ta m bém foi verificado que

as escolas que aumentam a exposição dos alunos a áreasverdes conseguem reduzir

em até 9% o total de crianças com problemas de memorização. "
{Dispo n íve I e m https://e pocanegoc ios.glo bo.com/lnfor macao/Visao/noticia/2015/0 6/are as -ve r de s-

podem-melhorar-aprendizado-das
r iancas.htmlf:":text=Deo/o21acoÍ doo/o2lcom7020os%2 0 pe sq uisad ores,n o%2 0p ra zoyo21de%2oumyozoan )

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 enslno pÚblico de qualidade para as crianças do nosso município.

Câmara Municipal de Alagoinhas, 10 de agosto de 2027.
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