
 

 

 
        ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CLIMATIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANAPU/PA 

 

 

O processo ensino aprendizagem dos alunos requer naturalmente um maior 

esforço intelectual, de concentração e atenção, sendo assim, importante assegurar as 

condições físico-estruturais para sua efetivação, com salas de aulas iluminadas, limpas, 

climatizadas, portanto, com o mínimo conforto para o bem-estar dos alunos e dos 

professores em sala de aula. O conceito de bem-estar, para o ser humano, é muito amplo, 

podendo englobar aspectos físicos e subjetivos (emocionais e psíquicos), no entanto, 

trataremos aqui das condições térmicas, “conforto térmico”. Nesse contexto, sem o 

conforto térmico o corpo dos educandos, transpiram em excesso, tem maior possibilidade 

de cansaço, sono, indisposição e até mesmo falta de ar, sem mensurar os agravos em 

crianças e adolescentes com quadro clínicos de saúde, como por exemplo, pressão alta ou 

baixa, enxaquecas, etc., que se intensificam com o calor. 

É muito comum várias crianças e/ou até mesmo jovens e adultos, não conseguirem 

permanecer na sala de aula por muito tempo, em um ambiente, sem a devida ventilação 

e/ou climatização, precisando sair várias vezes para beber água e/ou procurar um local 

mais arejado. Outro extremo, na situação do conforto térmico é o clima frio que acaba 

levando os alunos se atrasarem ou não irem para a escola e, quando estão na mesma são 

liberados mais cedo pelo desconforto térmico ocasionado pelo clima frio. Todos esses 

fatores podem afetar a concentração e o rendimento dos educandos, além das faltas 

constantes intensificadas por problemas de saúde causados pelo mal-estar sentido pelo 

calor ou frio em excesso. 

Segundo a DN Qualindoor da Associação Brasileira de Refrigeração, a má 

qualidade das condições climáticas nos ambientes escolares reduz 15% da capacidade de 

aprendizado. Ao contrário, de condições climáticas confortáveis, que possibilitam maior 

disposição e melhoria do empenho nas realizações de suas tarefas. 

O município de Anapu, Estado Pará, está localizado na Região Amazônica, cuja 

há predominância de climas quentes e úmidos, que comprovadamente tem influenciado 

 



no desconforto térmico na disposição para o estudo e para o trabalho. As condições 

térmicas nos ambientes não são influenciadas unicamente pelo clima, mas pelas 

características arquitetônicas e sua capacidade de manter as condições internas adequadas 

ao conforto térmico. 

Para atenuar as condições térmicas dos ambientes escolares a Secretaria Municipal 

de Educação de Anapu/PA, por meio do Plano de Ações Articuladas, com o apoio 

financeiro do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, propõe a instalação, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, de aparelhos 

de ar condicionados modelos Split High Walle ventiladores, de acordo com as 

especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e por meio de certame de 

licitação. 

 

Anapu/PA, 17 de maio de 2018. 

 

 

Doriovaldo Souto Filho 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Municipal nº. 081/2017-SEMAD/PMA 
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