Indicação N° 281/2019
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação
da Câmara Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional –
FUNDEPAR

ASSUNTO:
Estudo que viabilize recursos financeiros
objetivando a ampliação do Colégio Estadual
Dom João Bosco EFM e substituição das salas
de madeira por alvenaria.

Justificativa
Com o objetivo de garantir melhoria de infraestrutura e contribuir na qualidade
da educação, faz se necessária ampliação do Colégio Estadual Dom João Bosco
EFM e substituição das salas de madeira por alvenaria. Salas que foram
construídas emergências, mas mesmo depois de décadas não foram realizadas
obras de alvenarias, atualmente o Colégio Estadual Dom João Bosco EFM,
consta com três salas de madeira.
O Colégio Estadual Dom João Bosco - Ensino Fundamental e Médio, iniciou suas
atividades ano de 1937, no Bairro Roça Grande - Colombo - PR, com o nome de
Escola Isolada do Moinho Velho, levou este nome porque iniciou na propriedade
onde existia um moinho, somente em 1972 instalou-se definitivamente Rua
Justiniano Alves de Souza, 170 - Jardim Guadalajara, Colombo em um terreno
de propriedade da Prefeitura Municipal de Colombo. Esse terreno foi doado a
FUNDEPAR em 1975. Em 1980 passou a se chamar Escola Estadual Dom João
Bosco Ensino Fundamental. Em 1991 cessa definitivamente o Ensino de 1ª a 4ª
séries de 1o Grau devido a Municipalização do Ensino das Quatro Primeiras
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Séries do 1o Grau. No ano de 2007 foi autorizado o funcionamento do Ensino
Médio pelo prazo de dois anos com Implantação Gradativa. Atualmente tem em
torno de 412 alunos matriculados na instituição de ensino e possui 10 salas de
aula, três salas de madeira. A estrutura física existente no Colégio não atende
as demandas da comunidade e precariamente do projeto pedagógico, por isso
torna-se urgente a construção de um espaço adequado para execução das
atividades complementares que são realizadas em espaços precários,
impróprios, improvisados e adaptados à realidade da Escola Pública.
O Colégio necessita de mais salas e substituição das três salas de aula de
madeira por alvenaria. A construção de novas salas trará vários benefícios, pois
essa realidade faz com que seja bastante comum que os professores tenham de
rever seus planejamentos, na tentativa de compensar essas ausências, o que
acaba por prejudicar as aulas. Na certeza que estes dados serão analisados
esperamos a ampliação e adequação do espaço físico para atender a demanda
da comunidade, os pedidos insistentes de pais e mães que gostariam que seus
filhos estudassem nesse Colégio.

Colombo, 14 de maio de 2019.

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (Anderson Prego)
Vereador

