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Indica ao Governador do Estado, extensivo ao
Secretário de Estado de Educação,  Esporte e
L a z e r  -  S E D U C  a  n e c e s s i d a d e  d e
disponibilização  de  07  (sete)  aparelhos  de
Data-Show  em  favor  da  Escola  Estadual
Deputado João Evaristo Curvo, no município de
Jauru.

Em conformidade com o Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido
o Soberano Plenário, que seja enviado expediente indicatório ao Governador do Estado de Mato Grosso,
Excelentíssimo Senhor Pedro Taques, extensivo ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer -
SEDUC, Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio Marrafon, demonstrando a necessidade de disponibilização
de 07 (sete) aparelhos de Data-Show em favor da Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo, no
município de Jauru.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Março de 2017

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo, é localizada no município de Jauru, cerca de 420 km da
capital, sendo a única escola urbana no município de Jauru que atende do 6º ano do Ensino Fundamental ao
3º ano do Ensino Médio.

 

Ressaltamos que a presente Escola possui uma estrutura física considerada muito boa, que atende muito
bem seus alunos. Mas infelizmente, mesmo com professores extremamente capacitados, não acompanha a
evolução tecnológica, onde quem sai perdendo são os alunos.

 

São notórios e plausíveis os benefícios que a tecnologia traz ao sistema educacional, onde auxiliam
significativamente a ministrar as aulas e consegue prender a atenção dos alunos proporcionando melhor
aprendizado.

 

E é nesse intuito que a Escola Deputado João Evaristo Curvo, pretende implantar a digitalização da lousa, ou
seja, a instalação de Data Show nas salas de aula. Onde a referida escola já conseguiu adquirir oito
aparelhos, ficando faltando apenas sete para completar as quinze salas de aula.

 

Pensando nos enormes benefícios que o atendimento ao pleito trará, é que apresentamos a presente
indicação, onde contamos com o apoio dos Nobres Pares desta Casa de Leis, registramos a presente
solicitação ao Governo do Estado.
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