INDICAÇÃO Nº 249/2021
AUTOR: VEREADOR JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia à senhora Lucimara Paulino Muniz
de Melo, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
solicitando a implantação do sistema de diário de classe online em todas as
escolas da rede municipal de ensino.
JUSTIFICATIVA
Muitas escolas ou instituições de ensino ainda
fazem seus registros de aulas em diários de classe tradicionais, utilizando papel e
caneta. Dessa forma, este método permite que os pais de alunos tenham acesso ao
rendimento escolar de seus filhos, apenas uma vez a cada dois meses, quando
ocorrem o fechamento do bimestre.
Entretanto, atualmente, existe uma ferramenta
muito mais completa e intuitiva que está disponível para tablets e smartphones ou
ainda na versão online. Trata-se do Aplicativo Escolar, um sistema que facilita a
gestão escolar e permite a digitalização de todos os dados educacionais dos alunos
por seus pais e pela escola. Dentre as diversas ferramentas oferecidas pelo
Aplicativo Escolar, está o Diário de Classe Online, onde a escola ou instituição
poderá registrar a frequência dos alunos, os conteúdos ministrados em sala de aula
e muitas outras informações relevantes que estarão disponíveis por meio do site ou
do aplicativo.
Os últimos tempos mostraram a necessidade de
algumas mudanças e adaptações, a exemplo da utilização de aplicativos para que
o processo aprendizado ocorresse de forma virtual. Até que toda forma de ensino
presencial retorne as aulas online ainda são necessárias e, tanto pais como alunos
estão familiarizados como esta nova realidade. Assim, espero que Vossa
Excelência tome as devidas providências, no sentido de que todas as escolas da
rede municipal de ensino adote o sistema de diário de classe online.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 30 de agosto de 2021.
JUCLEBER DA SILVA

