Comissão
de
Educação
vistoriou 20 escolas

já

Na quarta rodada de vistoria nas escolas municipais, os
vereadores Rogério da Padaria e Júlio do Kaikan, que fazem
parte da Comissão de Educação da Câmara, visitaram as escolas
Amadeu de Angelis, EMEA III, CEMEI Arujamérica, CEMEI Jardim
Real e escola do Copaco. Os vereadores realizam as visitas
acompanhados da coordenadora geral do Ensino Fundamental,
Elaine Gentil, e da coordenadora geral do Ensino Infantil,
Edna Campos.
No Amadeu de Angelis, a caixa d’água está com vazamento, que
precisa ser consertado com urgência. Os vereadores pediram
providência imediata para sanar o desperdício de água. Os
alambrados, usados como rede de proteção para os portões estão
com as pontas de aço levantadas, o que pode ferir algum aluno.

A unidade do Arujamérica também é responsável por acolher os
alunos deficientes visuais de toda rede. Não obstante ao uso
das máquinas de escrever em braile, os parlamentares vão
solicitar também o envio de computadores para a sala de aula.
Os vereadores notaram também a qualidade da merenda oferecida
para os alunos. No dia da visita havia o cardápio completo com
fruta a vontade. “As frutas são servidas pela metade para
evitar o desperdício, mas o aluno pode repetir se quiser. E o
melhor é que as coordenadoras nunca sabem qual a escola que
será vistoriada no dia, então não há como a secretaria tentar
esconder algum problema. A merenda escolar é um ponto positivo
em todas as escolas que passamos até agora”, ressalta Rogério
diante do fato de muitos pais reclamarem que o cardápio não é

seguido. Na verdade, o que ocorre são substituições de carnes
similares, caso no dia não tenha sido entregue o que foi
estabelecido no cardápio. O aluno nunca fica sem refeição de
qualidade.

Já na EMEA III, a Comissão constatou, entre outras coisas, que
é necessária a demolição da casa do caseiro que fica entre as
salas de aula da unidade e a cozinha da Amadeu de Angelis. A
residência entre as escolas diminui a ventilação e a
iluminação das áreas tornando o local muito úmido.
Dentro da unidade existe uma área ociosa que comporta a
construção de mais duas salas de aula. A obra, que requer
muito menos dinheiro do que construir uma nova escola, pode
atender crianças que estão na lista de espera por uma vaga.
O mesmo pode ser feito na creche do Jardim Real. A área ociosa
dentro da unidade pode abrigar mais do que duas salas novas,
diminuindo também a fila de espera por vagas. “Vamos oficiar o
prefeito municipal indicando a construção dessas salas ainda
neste ano”.
A escola do Jardim Real está com problema de fossa entupida.
Segundo os funcionários a empresa responsável já resolveu o
problema, porém os ralos ficaram entupidos novamente. “Sabemos
que existe o contrato para a canalização de esgoto no bairro,
mas enquanto isso não acontece algo tem de ser feito”, comenta
Rogério.

Na escola do Copaco, os vereadores foram informados que
ocorreu uma reunião com os pais e a secretária Gorette
Alencar, na qual ela se comprometeu a murar e pavimentar a
área da escola em 100 dias. O alambrado que separa a escola da
rua traz a sensação de insegurança para os pais.

Há também o pedido de construção de um banheiro para os
professores, manutenção da quadra e do playground.
Em duas semanas a Comissão já visitou 20 unidades escolares. E
as vistorias já estão surtindo efeito. “Já tem coisas pontuais
que conseguimos resolver e outras que estão em andamento. Se
Deus quiser vamos melhorar a estrutura para os alunos com este
trabalho em conjunto com a Secretaria, que tem nos dado todo o
apoio e atenção quanto aos pedidos”, finaliza.
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