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INDICAÇÃO N.° 	0232 

ASSUNTO: DOAÇÃO DE NOTEBOOK AOS PROFESSORES 

MUNICIPAIS PARA PESQUISA E PREPARAÇÃO DAS AULAS. 

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do setor competente a 

tomada de providências visando estudos para a implantação' de doações de notebook 

aos professores municipais de Sorocaba. 

Esta medida vai ao encontro dos professores, conforme ofício n° 

1212014 da Associação dos Professores da Rede Municipal de Sorocaba que 

necessitam de tal instrumento para acessar os sites de conteúdo pedagógico no uso 

de sua carga horária dos HTPL (Hora de Trabalho Pedagógico de Livre Escolha). 

SIS, 06 de iy'arço deyOl4. 

Zea

ando Dini 

dor  PMDB 



Associação dos Professores da 
Rede Municipal 1 de Sorocaba 

t.d 

Sorocaba, 27 de fevereiro, 2013. 

Ofício n° 1212014 
De: ASPAMS 
Para: Presidente da Comissão de Educação, Juventude e Pessoa Idosa da 
Câmara Municipal de Sorocaba, Sr. Fernando Dini com cópia ao Secretário da 
Educação, Sr. José Simões de Almeida Junior e para o Excelentíssimo Prefeito 
Municipal, Sr. Antonio Carlos Pannunzio. 

Prezado Presidente 

Considerando que atualmente vivemos na era digital, e que é primordial para uma 
educação de qualidade, que os professores possam se manter atualizados; 

Considerando a existência de diversos sites com conteúdo pedagógico, os quais não 
apenas enriquecem as das aulas como aperfeiçoam os professores; 

Considerando que os educadores possuem, em sua carga horária, os HTPL (Hora de 
Trabalho Pedagógico de Livre Escolha, que deve ser na proporção 60% dos HTPs); 

Considerando que o ambiente pode influenciar o desenvolvimento da criatividade, e da 
concentração; 

Considerando que a utilização de computador portátil, pelo professor, facilita o 
processo de planejamento das aulas; 

Considerando que cidades como: Cubatão-SP, Salvador-BA, 1 baretama-CE, Lábrea-
AM, Parintins-AM, Humaitá-AM, Aparecida de Goiânia-GO já perceberam a 
necessidade de computadores para os professores municipais e tomaram a postura de 
doar aos seus educadores notebooks; 

Considerando que qualidade de vida no trabalho dos Educadores é fator determinante 
para uma Educação de Qualidade. 

Servimo-nos da presente para solicitar que sejam doados aos professores municipais 
notebooks (computadores portáteis). Dentre outros benefícios, podemos apontar o 
aumento da dinâmica das aulas, o melhor aproveitamento, com a melhor técnica 
utilizada para o aprendizado com qualidade. 

Certos da sua atenção, 

Atenciosamente, 

Selma Aparecida de Souza 
Presidente da ASPAMS 


