
 
 

JUSTIFICATIVA 

A infraestrutura física da rede escolar deve merecer destaque nas 

políticas públicas destinadas a assegurar o acesso e a permanência do 

educando na escola, com dignidade, justificando, os elevados investimentos 

financeiros em obras de construção, ampliação, recuperação, manutenção e 

aquisição de materiais e equipamentos escolares.  

A justificativa em realizar serviços de reforma e Ampliação de Unidades 

Escolares é em face de necessidade de se preservar a estrutura da instituição 

de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para o estudante 

do Município de Marituba mais conforto, haja vista que muitas escolas se 

encontram danificadas por fatores climáticos e por utilização de longos anos 

sem reforma, comprometendo o bem-estar dos alunos e professores. 

Inicialmente a Secretaria Municipal de Educação do Município de 

Marituba/PA tem como missão institucional garantir uma educação de qualidade 

aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino e espaços com uma 

estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades ministradas pelo 

corpo docente, bem como para o desenvolvimento das atividades dos servidores 

públicos. Direito este garantido em nossa Constituição Federal de 1988, 

vejamos: 

Art. 26 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 

(...) 

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, 
à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

(...) 

Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifo nosso) 

 Nesse âmbito soma-se um conjunto de fatores que levam a uma educação 

de qualidade, dentre os quais se destacam os ambientes em que são ministradas 

as aulas, e em face disso torna-se necessários a realização dos referidos 

serviços. 

Em síntese, é a nossa justificativa. 
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