
                                        REQUERIMENTO Nº 012/2022 

 

Súmula: Requer à Mesa Diretora, envio de expediente ao Núcleo 

Regional de Educação de Dois Vizinhos, solicitando informações 

quanto às providências tomadas relativamente às manifestações 

de pais e alunos do curso técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas.    

 

Senhor Presidente, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais, requer envio de Ofício ao 

Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos, solicitando informações acerca das 

providências tomadas em relação às reivindicações dos alunos do curso técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas do Colégio Leonardo da Vinci quanto às aulas na modalidade de 

ensino à distância (EAD), uma vez que as aulas “ON LINE” das disciplinas específicas estão 

prejudicando a formação profissional dos estudantes e deixando os alunos desinteressados, não 

se justificando aulas pela TV neste momento em que as aulas presenciais foram retomadas em 

todo o Estado do Paraná. 

     

JUSTIFICATIVA 

 

As informações justificam-se para o pleno desempenho do 

mandato de Vereador e de sua função fiscalizatória no âmbito do Município de Dois Vizinhos, 

pois os vereadores foram procurados por pais e alunos para ajudar buscar soluções para o 

problema enfrentado na comunidade escolar.  

Os alunos estão sendo prejudicados em sua formação 

profissional, sendo que as aulas “ON LINE” foram necessárias durante a pandemia, mas 

sabemos que os resultados não foram satisfatórios e os alunos foram prejudicados, sendo de 

conhecimento público e notório a baixa aprendizagem no período e a falta de interesse da 

maioria dos alunos. 

Nessa fase de aprendizagem sabemos que nada substitui o 

professor na sala de aula, principalmente para tirar dúvidas em tempo real e para a interação 

com os outros alunos e o professor. 



Também é importante frisarmos que existem muitos professores 

capacitados no nosso Município que podem suprir as disciplinas ofertadas na modalidade “ON 

LINE”, sejam eles efetivos ou temporários (PSS), não havendo necessidade de terceirizar as 

disciplinas específicas do curso técnico à Universidade UNICESUMAR. 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 06 de abril de 2022.        

 

 

 

SANDRO JOSÉ BRUNN           CLEDEMIR MEZZOMO        FÁBIO JÚNIOR GASPAR 

   Vereador Proponente                         Vereador Proponente                     Vereador Proponente 

 

 


