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I-EI No 1.615/202| de â7 de agastc de2*2'1.

DISPÕE SOBRE AS DIRE'ÍRIZES SÁSTCAS T}ÀRA
A *pCILÍTICA n{UNICIrAL DÀ eoucaçÃo
COhITEXTUALIZADÀ PA§A À CONVIVÊruCU
COM O SEMIÁRIDO" E OÂ ÜUTRAS
pRovroÊnicras

o PREFETTO do MUNrCÍPrO DE SENADOR FOMPE{J /CE', ÀNTONIO
MÂURÍCIü PINHEIRO JUCA, no usc de sua-. atribuições consritucionais e legais, e de

acorclo colrr o aft.42,I, "b", da Lei ()rgàntca do Municíoio, n<-r exercíci<> plenc, dc, carfo, FAZ
SABER que a CÂMAR.A MUNICIPAT âprotou c eu siinciono e pr,-rmulgo a segui.ntc l.ei:

Ârt. 1". Ficam definidas as l)ileltizes para a Política N{unicipal de "Ltducação Contextuahzadt

p^Ía a, Conr.'ivência com o Semráriclo", nas escclas de ensino infantil e fundarnental do catrnp(i e

da ciclade do municipio dc Senador PompeufCE, nos teffios desta Lei.

P*tâgrafo Úrri.o. Por Política de "Edu,caçào Contextualizada para 'à Convivênciâ col1-I ()

Scmiárido" entende-se o conjuntc de drretrizes, pdncípios e floÍmâs orientadoras patâ as práticas

educacionais c pedagógicas emancipatórias, ancotadas na realidade local, considerando as

dimensc-ies social, culturai, econôrrüca, an-ll:iental e poiítica, ç)^t conúibtur com o

tlesenr.olvirnento susteírtável do semiárido, a prornoção da (equidade) igualdade de gênero e de

uma ctrltura cle paz, por meio de práticas testautativas, visando a errancipação dos suieitcs

enr«rlyiclos no prclcesso cle ensino e apÍendizâgem.

Art. 2". Â proposta polÍticr:-pedagogica de que tÍâta estâ Lei será institúda no âmbit,: cia rede/
sistema municipal de errsiri,r, trxrairdo col11o basc: r., PkIE; os arts. 2{t e 28 da Ler n" 9.394, de 20

de ncvembro de 1996- l-ei de Diretrizes cle Bases da h,ducação -- LDR; a ltesolução no 01, de 3

de al-rril de 2A02 do Conscliro Nacional iie Educação/ Câmara de trducaçào Básica e a Resoluçãr-:

r.o 2, de 28 de abnl de 2{108. <la (.,àmam de Educaçãa Básrca; l)ecreto Federal n" 7.352, de 04 de

novembro de 2010, a LEI N" 13.185, DE 6 DE NiC)VL,NÍtsRO DE 2015, que Institur o Progranra
de (lornbate à Inrimidaçào Sistemática (Bullying) e a LL,I hI" 13.ó63, DF, 14 Dtr NTAIO DE 201i1,

que altera o art. 72 cla Ler n"'9 394" de 2[] de dezembro de 1996,pata rncluir a promoção de

rnedidas de conscie.nttz,zça<>, de pLevcnçãi, e de combzrte a todos os tipos de violência e a

ptomoção da culr*ra de paz. entrc as incumbências dt-rs estabelecimentos dc ensino, os q.uai:;

incorporam Ítos seus cur.'iculos e em olrtÍos insúurnentos pedag<igicos temas, questôes e
processos pertirentes à realidade regionai irnprescindíveis à dimensão <1e deserrvoh,,imento

sustentável local, torrranclo esta tealidacie colxo ponto de partida pàÍa a, constÍução c apreensào

do conhecrmento unir-ersal.

Pxágtafo Único. Para efeitos dessa Lei, considcÍarfl-se remâs e pÍocessos do interesse do
rlesenr.olvimentcl local sustentável: a família, o rneio arnbiente, o serriárido e a convir-ência com
o mesrrro, a agricultura limiliar e e agrciecolcigia, a dtversidade cultural e os conhecimentos

populares com ênfase parâ os da tegião sernrárda, as atividades econômicas, a literatura, as etaias
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e seu pÍocesso histórico e atual no Brasil, as relações de gênero e getação, a otgantzaçào
comunitária e as relações sociais pautadas em uÍnâ cultura de pzz.

.Art. 3" À polítrca municipal da educação contextualiz ada paru a convivência com o semiáriclo do
N{unicípio de Senador Pornpeu/CE oberlece aos princípios norteadores cla l-ei de Direuizes e

Bases da Educação, a saber:

I - tguaidade de conüções para o acesso e permanêncta na escola;

II - liberdade de aptender, ensiflar, pesquisar e dir,rrigar a cultuta, o peflsameÍrto, a ciêncía, a atte
e o saber;

III - plutalismo de ideias e de concepções pedagógicas;

fV - respeito à liberdade e âpÍeço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino púbiico;

\rII - valorizaçào do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sisternas de

ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valonzaçào dz experiência exüa escolar;

XI - incentivo à pesqursa;

XII - vinculação entre a educação escolar, o trabaiho e as práticas sociais.

Art. 4" - São princípios pata as diretrizes da "Educação Contextuahzada pan 
^ 

Convivência com
o Semiárido" no Nfunicípio de Senador Pompeu/CE:

I - direito dos povos do semiárido a umâ educação contextualizada em todos os rríveis e

modalidades;

II - respeito às diferenças de gênero,55eração, raçafetrias, cultura regional, orientação lsligiosa e

orientação sexual;

III - respeito à multipücidade de tempos e espaÇos pedagógicos;

IV - constrrrção coletiva do saber;

V - participação efetiva das famíhas na gestão escolat e na produção do conhecimento
contextualizado;

VI - ttansdisciplinaridade e interdisciplinaridade na construção do conhecimento;

VII - respeito à autonomia po1íuco-pedagógica da escola na formulaçào dos proietos
educacionais;

VIIi - valonzaçào e formação continuada dos profissionais de educação;
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IX - protagonismc-, dos eclucandos no processo de ensino e aprendizagem;

X - diáiogo como parâmeüo paira a, prevenção, mediação e resoiução de conflitos escolates.

Art. 5" São objetivos da Política lvlunicipal de "Educação Contexítahzada para a Convivência

com o Semiárido" no l,4urucípio de Senacior Pompeu/CE:

I - o planeiamento e coÍrcretizacào das ações poiíticos pedagógicas o aperfeiçoamento e a
eüsseminaçào de práticas de convivência com o semiáritlo;

II * o fornento no âmbito da comunidade escolar, de práticas restaurativzrs para a ptevenção,

mediação e resolução de conflitos com vistas à mitigação das r-iolências diversas;

III - a formação continuada dos proírssionais da educação voltados p^t a qualificação das

púncas e metodologias pedagógicas emancipatórias e contextualtzadas com a região semiárida;

IV * a inclusão da temática de gênero e direitos das rrrulheres no si-stema educacional.

V - a integr açào da concepção da Eciucação Contextu altzada p^ra 
^ 

Conr.,ivência com o Semiárido

com os diversos pÍogramas, projetos e ações desenvolvidas pelo sistema educacional do
município.

Art. 6" Âs dotações pâÍâ implementação da pÍesente poiítica estarão previstas na Lei
Orçamentár'ia Anual (I-OÀ).

Att.7" O município regulamentará a pÍocesso de implementaçào da ptesente poiítica, de modo
a., no pÍa.zo fixado, abranget toda a rede de educação no município.

Art. 8" Esta Lei entla em r,,igor na data- da sua pubiicação, tevogadas as disposições em contrário

Paça &a Prefei h,{ de Senador Pornpeu, Estado do Ceará, L7 de agosto de 2021.

MA G PTNHETRO.íUC,A.
pâl Senador I.,ornpeu/CElVt
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O Prefeito do Nlurricípio de Senador Pompeu/CE, ÂNTÔNIO MAURÍCIO
PINF{EIRO JUCÁ, em eitrita observância a() que detetmina o Frincípio da Publicação, nos

termos do art. 37 da Constiruição Federal de 1988; at. 37, caput, da Constituição do Estado
do Cearâ; na Lei n" 1,2.527 de 19 de novembro de 2011; assim corno o att. 5o, X, da Lei
Orgânica do N{unicípio de Senadot Pompeu f CF,, no exercício de suas atribuições iegais e

constitucionais, TOtrtNA PUBLICA A LEI N" 1.615/202L, de 17 de agosto de ZAZL, por
fixação na sede da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE e demais locais de amplo
âccsso oúkriico e Oelo sítio htt»:/ /,\1.\!\tr.scltaclpÍl)r.rlTit-)cu.çç.gor,.iir.. DaÍa O COnhecimento e

tl

conffaie dos interessados cliretos. pclo povo em geral e para que surtâm seus efeitos iurídicos
legais.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Paço da Prefeitura Nturucipal de Senaclor Potnpeu, Estado do Ceará, de 17 de âgosto de2027

PINÊTEIRO JUCÁ
Prefeito F*mpeu/CE
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AUTÓGRAFO DE LEI

SANCIONO, PUBTI QUE-SE COMO LEI!

DE DE2O2L.

CIPAT

E soBRE AS DTRETRTzES nÁsrces pARA
MUNI

o seMrÁRroo, E oÁ ouTRÂs
pnovmÊNCrAS.

o PREFEITo do uruNtcÍpro DE SENADOR poMpEU/CE, eNtôNro nreunÍcro
PINHEIRO JUCÀ Íro uso de suas atribuições constitucionais e legais, e de acordo com o art. 42,I, "b",
da Lei Oryàntca do Município, no exercício pleno do cargo, FAZ SABERque a CÂUeru MUNICIPÂL
âprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1". Ficam definidas as l)iretrizes para a Política N{unicipal de "ILducaçào Contextualizada p^ra a

Convir'ênciâ com o Semiárido", Ílas escolas de ensino infantil e fundamental do campo e cla cidade do
município de Senador Pompeu/CE, nos telrnos desta Lei.

Paúrgtafo Único. Por Política <Ie "Erlucação Contextaabzada p^Ía ^ Convivênciâ com o Semiáriclo"
entende-se o conjunto de diretrizes, princípios e normas odentadot^s paÍa as práticas educacionais e

pedagógicas emancipatórias, ancoradas na realidacle local, considerando as dimensões social, cultural,
econômica, ambiental e polídca, para contribuir com o desenvolvimento sustentável do semiárido, a

promoção da (equrdade) igualdade de gênero e de uma cr,rltura de paz, por meio de práucas restauratir-as,
r-isando a emancipação dos sujeitos envoh,idos no processo de ensino e aprenclizagem.

Att. 2. -r{ ptoposta poÍtico-pedagógica de qrre tÍata esta Lei será instituída no âmbito da rede/sistema
municipal de ensino, tomando como base: o PME; os afis. 26 e 28 da Lei n" 9.394, de 20 de novembro de
7996, Lei de Direrizes de Bases da Educação 

- 
LDB; a Resolução no 01, de 3 de abdl de 2A02 do

Conselho Nacional de Educaçãa/ Càmaru de Educação Básica e a Resoluçào no 2, de 28 de abril de 2008,
da.Càmz"r:a de Educação Básica; Deueto Federal no 7.352, de 04 de novembro de 2010, aLHÍ N' 13.185,
DE 6 DE NO\IE,MBRO DE 2015, que Institui o Programa de Combate à Intimidaçã.o Sistemática
(Bulying) e a LEI N" 13.663, DE 14 DE MÂIO DE 2018, que altera o afi.72 da Lei n" 9.394, de 20 de
dezembto de 1.996, para incluir a ptomoção de medidas de conscientizaçáo, de prevenção e de combate a
todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz eÍltre âs incumbências dos estabelecimentos de
ensino, os quais incorpotam flos seus curtículos e em outtos insúumentos pedagógicos temâs, questões e
processos pertinentes à tealidade tegional imprescindíveis à dimensão de desenvolvimeflto susteflúvel iocal
tomando esta realidade como ponto de partida paÍà a construção e apteensão do conhecimento universal.

Paútgrafa Único" Para efeitos dessa Lei considetam-se temas e pÍocessos do interesse do

Rua Professor Cavalcante, 635, Fáüma Senador Pompeu - Ceará
63.600-000 - [88] 3449-1,235 - CNPI: 06.7+1.67210001-34

Email: camarasenadorpompeu@gmail.com
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desenr.olvimento local sustentár.el: a famiha, o meio ambiente, o semiárido e a convir-ência com o mesmo, a
agncrrltura famit'ar e a agÍoecologla, a dir-ersidade cuitural e os conhecimentos populares com ênfase para os
da região semiárida, as atir.idades econômicas, a literatura, as ctnias e seu pÍocesso histódco e atual no
Brasil, as relações de gênero e geracão, a otgantzação comunitána e as relações socinis pautadas em uma
cultura de paz.

AÍt.3" r\ política municipal cla educação contextualizadapalz a convir,ência com o semiárido do Nlunicípio
de Senador PompeulCE obedece aos pnncípios norteadores da Lei de Diretrizes e Bases cla Educacão, a

saber:

I - igualdade de condrções para o acesso e permanência na escola;

II-lrberdadedeaprender,eÍlsinat,pesqüsaredivulgaracultura,opeÍrsamento,aciência,aaÍt-eeosaber;

III - plutalismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à überciade e âpÍeço â tolerância;

\r - coexistência de instituições públicas e privaclas de ensino;

Vi - graturdade do ensino público;

VII - valorizaçào do profissional da educação escolar;

VIIi - €lestão democtática do ensino público, na for:rna desta Lei e da legislacào dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de quaüdade;

X - r,,alorização da experiência extra escolar;

\l -incenúroàpesqúsa:
XII - r,inculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Att. 4" - São pdncípios pâÍa âs diretrizes da "Flducacào Contextualtzada pan a Conr.ir.ência com o
Semiárido" no NÍunicípio de Senador Pompeu/CE:

I - direito dos pol.os do semiárido â umâ educação contextualizada em todos os níveis e modalidades;

II - respeito às diferenças de gênero, geração, ruçaf etntas, cultuta regional, orientaçào religinsa e orientaçào
sexual;

III - respeito à multipücidade de tempos e espâços pedagógicos;

IV - construção coletiva do saber;

Y - participação efetiva das famfias na gestão escolar e na ptodução do conhecimento contextuahzado;

VI - transdisciplinaridade e interclisciplinaridade na consffucào do conhecimentol

YII - respeito à autonomia político-pedagógica da escola na fomulação dos projetos educacionais;

VIII - r'alorização e fc-,rmação continuada dos profissionais de educação;

IX protagonismo dos educandos no pÍocesso de ensino e aptendizagem;

X - diálogo como parâmetro paru a. prer-enção, mediação e resolução de conflitos escolares.

Rua Professor Cavalcante, 635, Fátima, Senador Pompeu - Ceará
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Email: camarasenadorpompeu@gmail.com
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Art. 5" São objetivos da Política Municipal de "Educação Contexnnlizada p^n a. Convivência com o
Semiárido" no Município de Senador Pompeu/CE:

I - o planejamento e concretização das ações políticos pedagógicas o aperfeiçoamento e a disseminação de
práticas de convivênci.a com o semiárido;

II - ofomento no âmbito da comunidade escolar, de práttcas ÍestauÍativas paÍa a prevenção, mediação e

resolução de conflitos com vistas à mitigação das violências diversas;

III - a formação contiauada dos ptofissionais da educação voltados para a qualif,cação das práticas e

metodologias pedagógicas emancipatínas e coÍrtextuabzadas com a região semiárida;

-\ fV - a inclusão da temâaca de gênero e direitos das mulheres no sistema educacional.

V - a integtação da concepção da Educação Contextwalizada p^fi a Conúr,ência com o Semiárido com os

divetsos progÍamâs, projetos e ações desenvolvidas pelo sistema educacional do município.

Att. 6" As dotações pàre- implementação da preseÍrte política estarão ptevistas naLei Orçamentária Ânual

0-oÂ).

Art. 7" O município regulamentará o processo de implementaçáo da presente política, de modo a., no pta;zo
fixado, abranger toda a tede de educação no município.

AÍt. 8" Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacão, tevogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Oãmaru Municipal de Senador Pompeu, 10 de agosto de 2021.

,.ru#, uoó rin oAbidias
Presidente da Càmaru Municipal
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