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GABINETE DEPUTADO LUCIANO MACHADO 
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Telefax: 3382-3571 

INDICAÇÃO N.º      /2019 
O deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
requer de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 174 do Regimento Interno, 
constante da Resolução 2.700 de 16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO do seguinte: 
 

 Instalação de duas salas de aula para montar laboratório de ciências, 
biologia, física, química e artes, e outras disciplinas que demandam 
espaços para aulas práticas, na Escola “Oscar de Almeida Gama”, no 
distrito de Araraí, Município de Alegre. 

 
A referida escola, que há muito tempo está instalada no município, além de seu 
papel educacional envolve como um todo a comunidade do distrito.  
 
A instalação destas salas de aula para montar laboratórios é de suma importância 
visto que esta escola não possui laboratório em nenhuma área específica de 
conhecimento, sendo inclusive uma das únicas que não possui.  
 
A partir de experiências simples e elementares contidas nesses laboratórios, os 
alunos conseguem partir do concreto para o abstrato e entender os mais 
complexos conceitos físicos, químicos e biológicos, trazendo uma melhor 
compreensão das matérias, o que irá beneficiar tanto nas provas para vestibulares 
quanto para a decisão de qual carreira profissional querem seguir. 
 
As atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas 
dão um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal das linguagens, assim, o 
aluno é preparado para poder tomar decisões na investigação e na discussão dos 
resultados. O aluno só conseguirá questionar o mundo, manipular os modelos e 
desenvolver os métodos se ele mesmo entrar nessa dinâmica de decisão, de 
escolha, de inter-relação entre a teoria e o experimento. 
 
Certo da sensibilidade de Vossa Excelência frente ao Executivo desse Estado 
agradeço a atenção dispensada a esta Indicação. 
 

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2019. 
 
Atenciosamente, 
 

 
LUCIANO MACHADO 

Deputado Estadual - PV 
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