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CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

rNDrcAÇÃo No 21 0t2021.

REQUER AO PREFEITO MUNICIPAL
MELHORIAS, URGENTEMENTE, PARA A
ESCOLA CRECHE ALAGOINHAS IV, NA
LOCALIDADE ALAGOINHAS IV.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um
documento com indicaçÕes de estratégias para melhorar a ventilação de
ambientes e diminuir o contágio pelo coronavírus, no qual reforçou que a
probabilldade 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. inViris/handle/1 0665/339857. Acesso em'1 6 de abrit de 2021).

CONSIDERANDO que a maioria das escolas munlcipais 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
inserçâo 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 mencionada 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 a referida escola não dispÕe de biblioteca nem de

sala para atendimento especial;

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 Creche Alagoinhas lV 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 Creche Alagoinhas lV que precisam ser

atendidas:

a) lmplantação de uma biblioteca com espaço para leitura, diante da importância

de se incentivar a leitura e o aprendizado extraclasse, e que as escolas precisam ser o

primeiro espaço onde esse incentivo deve acontecer;

b) Destinação de computadores para uso dos alunos e ativação do laboratório de

informática, com o objetivo de incentivar a lnserção e aprendizado a partir da

conectividade e uso da tecnologia. lmportante ressaltar que há 15 monitores na escola

e apenas 01 gabinete;

c) Reparos em parede da sa|a de informática, que está com rachadura;

d) 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' lmportante

também que tubo proximo à amarelinha seja colocado em outro local' pois ali pode

favorecer o acontecimento de quedas e acidentes entre os alunos;

Rua Philadelfo Neves, s/n, Juracy Magalhães, CEP: 48040-170'Alagoinhas-Bahia'

TeleÍone: (75) 3182-333 3,Whots App: (75)99913-0070

www,camaradea|agoinhas'ba.gov-lumamenezes@camaradealagoinhas.ba'gov.br



--uE--f i.T.t I

@p
ESTADO DA BAHIA

cÂrulna MUNTcTPAL DE AtAGotNHAS

e) Concessão de duas salas: uma para a diretoria e outra para os professores, uma

vez que todos esses profissionais se reúnem em uma mesma sala;

f) Construção ou adaptação de uma sala para atendimento especial, tendo em vista

que a escola precisa ter preparo para educar os alunos com fundamento na Lei de

Diretrizese Bases da Educação Nacional, em Seu art.58, § 1e, a saber:"Haverá, quando

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às

peculiaridades da clientela de educação especial,"

g) Providenciar televisão e antena parabólica;

h) Adequar os espaços da escola para que seja totalmente inclusiva às pessoas com

deficiências, ao seguir os ditames da norma brasileira de acessibilidade a edificaçõeq

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050). lmportante ressaltar

que o banheiro destinado para essas pessoas não possui barras;

i) Colocação de filtro para uso dos alunos da educação infantil;

j) Acionamento à entidade competente para melhorar o serviço de fornecimento

de energia elétrica, pois há muita queda de energia;

k) Construção de um refeitório;

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

ventiladores;
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m) 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;

n) Pi ntura;

o) Troca de pisos, pois estão antigos e deteriorados;
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p) Manutenção dos forros;
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q) Manutenção da área verde,

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 para ascrianças do nosso município'

Câmara Municipal de Alagoinhas, 10 de agosto de 2021'
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