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INDICACAQ

EMENTA: Indica providências imediatas a respeito das medidas
tomadas pelas escolas municipais.

ANDRÉ DE LIMA. Vereador que a esta subscreve, no uso de suas
prerrogativas regimentais e em nome da população procopense, indica ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, que sejam tomadas providências imediatas a respeito das
aulas das escolas municipais.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que as escolas estão fechadas, por motivo de isolamento
social da população, medida a qual se faz necessária para o combate ao COVID-19.

Porém, não podemos esquecer-nos da importância da escola e dos
professores para a sociedade, tendo em vista que não há previsão para voltar às aulas, faz-se
necessário que sejam adotadas algumas medidas, para que os alunos não percam seu
desempenho e desenvolvimento estudantil.

Recomenda-se que:

I. O departamento de educação, oriente aos educadores que apliquem aulas online ou
outro método de fácil acesso a população;

II. Que as escolas disponibilizem materiais referentes aos conteúdos programáticos de
cada nível.

III. Que seja criado um plano de ação entre departamento de educação e escolas, a fim
de solucionar este problema.

Estamos recebendo muitos questionamentos de pais de alunos da rede
pública sobre como ficarão os alunos neste período de isolamento social em que as escolas
precisam ficar fechadas, para a proteção de toda população.

Confiantes de que medidas serão tomadas, expressamos nossos
agradecimentos aos profissionais da área da Educação, que não medem esforços para que a
Educação seja a porta de acesso a um mundo melhor.

Salas das sessões, em 17 de abril de 2020.

ANDRÉ UMA
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