.* ./'
aJ.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA ,TAUNICTPAL DE ÁREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Areia Bronco
{;ií1íi:
i.l*sÍiÀ rÊtiâ.â tjg§sá
w.ptwttu.úÚ*ou0tv

LEt

No 101512005

a crração da ESCOIÁ
MUNtctPAL DE rouufio
'Dispõe sobre

PROFISSIONAL. EMEP.'

O Prefeito do Município de Areia Branca, no uso das
atribuiçÕes que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
TÍTULO

t

DAS DTSPOSTÇOES PRELTMINARES

Art. l" - Fica incorporado ao Sistema Municipal de Educaçào a ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO pROFISSIONAL - EMEP, votrad a para a
formação específica de mão-de-obra especializada e profissionalizante
de estudantes, contribuindo para o desenvolvimento intelectívo e moral
da juventude areia-branquense.
Art. )o - A EMEP será organizada nos termos dos princípios da
Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis federais sobre
diretrizes e bases da educacâo nacional e nas leis municipais específicas.
Aft. Jo - Para fins desta Lei Municipal, a EMEP terá por princípios
fundantes e diretrizes:
| - educação tecnologica e profissional;
ll - cursos técnicos;
lll - sistema formativo educacional que abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
numana, no trabalho, nas instituiçÕes de ensino e pesquisa, nos1y'f-\
movimentos sociais, nas organizaçÕes da sociedade civil
nas[rffi]
manifestaçÕes'cplturais, polítical e religiosas;
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lV - a educação escolar se desenvolve, predomínantemena", Oor§à
meio do ensino em instituiçoes proprias.
Afgi1 BfOnCA
V. a preparação básica para o trabalho e a cidadania dÜff;::m::**"i:;""
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condiçôes de ocupação ou
aperfeiçoa mento posteriores;
VI. o aprimoramento do educando corno pessoa humana,
incluindo a formação etica e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico;
Vll. a compreensão dos fundamentos científico-tecnologicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada disciplína.

TíTULO II
DOS PRrNCíptOS E F|NS DA EDUCAÇÃO ESCOT-AR PROF|SS|ONAL

Art. 4o - A educação escolar profissional, no Município de Areia Branca,
obedece aos seguintes princípios:
I - formaçâo específica para o trabalho rnediante igualdade de
condiçÕes para o acesso e permanência na escola;
ll - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber;
lll- pluralismo de ideias e de concepçoes pedagogícas;
Vl - gestão democrática do ensino, na forma desta Lei e da
legislação específica;

Vll - garantia de padrão de qualidade;
VÍll - valorização dos profissionais da educaçáo escolar;
lX - valorizaçào da experiência extra-escolar;
X - promoçáo da interação escola, comunidade e movimentos
sociais;

Xl- promoção dajustiça social, da igualdade e da solidariedade;
Xll - respeito a liberdade, aos valores e capacidades individuais,
apreço à toleráncia, estímulo e propagaçào dos valores coletivos e
comunitários e defesa do patrimônío publico;
Xlll- valorização da cultura local e regional; e
xív - vincuÍação da educação escolar ao mundo do trabalho e a
pratica social, valorizando o ambiente socio-economico-cultural do
Município de Areia Branca.
Art. 5" - A educaçáo escolar em Areia Branca, direito de todos, dever do
Estado e da família, promovida com a colaDoração óa sociedade,y'à\
inspirada hol,Orincípios da democracia. liberdade e ígualdaae. nosí)&t
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ideais de solidariedade hurnana e bem-estar social e no respeito
rncd
Areia
natureza, tem por fim:
| - o pleno desenvolvimento do educando, seu Preparo pará1ffi"H'ffi"ÍffÍ:T'-i''u
exercício da cidadania, convivência social, seu engajamento nos
movimentos da sociedade e sua qualificação para o trabalho; e,
ll - a forrnação humanística, cultural, ética, política, técnica,
científica, artística e democrática.

TíTULO III
DO DTRETTO A EDUCAÇÂO E DO DEVER DE EDUCAR
CAPíTULO I
DA EDUCAÇÂO ESCOITqR PUBLICA

Art. óo. O dever do Município com a educação escolar profissional
publica será efetivado mediante a garantia de:
f - universalização da educação, sem criterio específico de formação
normal, cuja iniciaçào seriada será formulada por projeto pedagogico
específico.
ll - oferta de ensino fundamental e medio, inclusive, para os que a
eles não tiveram acesso na idade propria.
lll - cumprimento da obrigatoriedade do ensino fundamental,
criando o Poder Público, sempre que necessário, forrnas alternativas de
acesso aos demais níveis de ensino, independentemente, de
escolarizaçáo anterior;
lV - cumprimento do princípio da educação escolar gratuita,
vedada a cobrança, a qualquer título, de taxas ou contribuiçÕes dos
alunos;

V -

atendimento educacÍonal especializado gratuito aos
educandos com necessidades educativas especiais, preferencialmente,
na rede regular de ensino;
Vt - oferta de ensino noturno regular , adequado as condiçÕes do
educando;
oferta de ensino regular para jovens e adultos, com

Vll

e

modalidades adequadas as suas necessidades e
disponibilidades, assegurado aos que forern trabalhadores as
características

condiçÕes de acesso e permanência na escola;
Vlll - condiçÕes físicas adequadas para o funcionamento da escola;
lX padrÕes mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e a quantidade mínima, por aluno, de insumos indispensáveis
ao desenvolvimento
processo de ensino-ap rendizagem,
qualificação para o/trabalho e posicionamento crítico frente
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x - membros do quadro de pessoat do magistério, ,".nr.n§/=-,
administrativo e de serviços em numero suficiente e permanentemfu€:íA B-firypO
'H1;fXtffiÍ""*'T"'
qualífÍcados para atender a demanda escotar;
Xl - ampliação progressiva, no ensino fundamental. do período de
permanência na escola;
Xll - liberdade de organizaçáo estudantil, sindical e associativa;
Xlll - acesso aos níveis mais elevados da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacídade de cada um.

rÍtulo

lll

DAS FORMAS DE CUSTEIO E DAS DEMAIS OBRIGAçOES

Art. 7". Para dar cumprimento ao disposto nos artigos anteriores, o
Poder Púbtico Municipal, em regime de colaboração entre as suas
Secretarias de Educaçâo e da lndustria e Comercio, destinarão dotação
orçamentária prÓpria, inclusive, mediante aplicação de recursos do
Fundo de Capacitaçâo Profissíonal.
§ I o. Em todas as esferas administrativas, o Poder Publico
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatorio, nos
termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e
modaÍídades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais.
§ 2". Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino,
o Poder Publico criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis
de ensino independenternente da escolarizaçáo anterior, na forrna
estabelecida pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 8o O acesso ao ensino profissionalizante é gratuito e direito publico
subjetivo, podendo qualquer cidadão, associação comunitária,
organização sindical, partido político, entidade de classe ou outra
legalmente constituída e o Ministerío Publico, exigi-lo do Poder Público,
na forma da legislação pertínente.
Art. 90. Na oferta de educação básica profissionalizante, os sistemas de
ensino promoverão as adaptaçoes necessárias à sua adequação as
peculiaridades das atividades econômicas da regiâo, especialmente:

|-

conteudos curriculares e metodologias apropriadas às reais

necessidades e interesses dos alunos da zona urbana e rural;
ll - organizaçêro escolar propria, Íncluindo adequaçáo do catendário
escolar as fases do ciclo agrícola, do sal e as condíçÕes climáticas;
lll - adequaçâo a natureza do trabalho.
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Art. 10". O estabelecimento de ensino profissionalizante, respeitadas
normas comuns e as do Sistema Estadual de Ensino, teraáfAíO BfOnCO
woú\d'tu.i@o.útü
wot
incumbência de:
l- elaborar e executar sua Proposta Pedagogica;
ll - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

tÍ$§ÍÀ íâttrÀ. fiiü$gá §f il??

lll

assegurar

o

cumprimento dos dias letivos

e

horas-aula

estabelecidos;
lV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
docente;
V - prover meios para recuperação dos alunos de menor

rendimento;
Vl - articular-se com as famílias e a comunídade, criando processos
de integração da sociedade com a escola;
Vll - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua Proposta
Pedagogica;
Parágrafo único CompÕe a comunidade escolar o conjunto de:
l- docentes e profissionais lotados e em exercício no
estabelecimento de ensino;
ll - pessoal tecnico-administrativo e de serviços lotado e em
exercício no estabelecimento de ensino;
lll - pais ou responsáveis pelos alunos; e
lV - alunos matriculados e com frequência regular no
estabelecimento de ensino;
Ârt. I I " - À EMEP mantida pelo Poder Publico Municipal serão
assegurados progressivos graus de autonomia didático-científica,
político-pedagogica, administrativa e de gestão financeira, conforrne
dispuser seu regimento, observada a legislação superior.
§ I " Objetivando aperfeiçoar as condiçÕes de ensino e pesquisa,
a Escola poderá estabelecer formas de cooperação mutua em todas as
áreas em que as partes hajam convivido.
§ 2.. O estabelecimento de ensino elaborará a sua Proposta
Pedagogica contendo os princípios gerais de seu Regimento Escolar,

seus princípios administrativos, os currículos escolares

e

demais

processos da atividade escolar.

Art. lzo - Os casos omissos nesta Lei serão avaliados pelo

Conselho
Munícipal de educaçào.
Art. l3o - Esta Lei entrará ern vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçÕes em contrário.
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