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Igarassu - PE, 10 de março de 2018

A Secretaria Municipal de Educação,
Setor de Infraestrutura escolar
Rua Haidé Amaro Lima - Bairro Campina da Feira - PE, CEP: 54600000
Assunto: Falta de cadeiras e bancas

Estimado Senhor Anselmo Lemos
Diretor de Infraestrutura escolar,

Nós, alunos da Escola Municipal Hercília Maria de Souza, viemos por meio desta carta
reclamar ao senhor, responsável pela infraestrutura das escolas municipais, a falta de
bancas em nossa escola.
Faz algum tempo que entramos em contato com a secretaria de nossa escola, lá,
conversamos com nossa gestora, a senhorita Camila, mas ela não pode resolver o
problema. Ela nos disse que isto não fazia parte de suas funções enquanto gestora da
escola, mas nos encaminhou a professora Ana de português para que ela pudesse nos
ajudar a entrar em contato com o órgão municipal responsável para resolver este problema,
o setor de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, representado por sua
pessoa.
Ao todo, nossa escola possui 800 alunos, distribuídos em três turnos (manhã, tarde e noite),
cada sala de aula comporta até 35 alunos, mas as bancas e cadeiras não são suficientes,
em dias normais, até dá, muitos alunos faltam normalmente, mas em dias de prova, a
situação é muito séria, ficamos no pátio, esperando os colegas terminarem a prova para

usar as bancas e cadeiras. Muitas vezes, a professora fica em pé e nos cede sua cadeira
para sentarmos, isto não pode acontecer. Todo aluno tem o direito de estudar em um local
organizado e com o material mínimo necessário para as aulas. Deveríamos ter 800 cadeiras
ou mais, no entanto, fizemos as contas e só temos 450 cadeiras e bancas, muitas delas,
quebradas e velhas, além de desconfortáveis e pequenas, principalmente para os alunos da
noite, pessoas adultas.
Sabemos que é responsabilidade do município o fornecimento e manutenção das bancas e
cadeiras das escolas públicas, assim como de manter a estrutura física do prédio, existe até
uma verba federal para isto, verba esta, destinada aos municípios para que eles possam
organizar suas escolas para nos atender melhor. Todo mundo sabe que estudar em uma
sala organizada é muito melhor e ajuda muito o nosso aprendizado. Mas faz muito tempo
que não chegam bancas e cadeiras em nossa escola. Gostaríamos de saber o motivo.
Quando teremos bancas e cadeiras novas? Por saber disto, entramos em contato com
vossa senhoria, aquele que acreditamos ser a pessoa mais indicada para solucionar este
problema.

Sendo assim, deixamos a nossa reclamação e esperamos uma resposta e também uma
atitude.
Nosso Grêmio estudantil está à disposição para mais esclarecimentos.

Cordialmente,
Alunos do 9º ano da Escola Municipal Hercília Maria de Souza
Rua 22, S/N, Bairro da Tabatinga, Igarassu - PE

