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LEI MUNICIPAL N° 776/2022. DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Acrescenta metas ao anexo da Lei 535/2015, de 25 de junho de 

2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME do 

Município de Seabra em consonância com a Lei nº 13.005/2014 

que trata do Plano Nacional de educação – PNE e dá outras 

providências.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - O anexo da Lei 535/2015, de 25 de junho de 2015 passa a vigorar acrescido das seguintes 

metas: 

 

“[...] 

 

META 21: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ampliar gradativamente e garantir a efetivação da Educação Ambiental (EA) em todos os 

níveis e modalidades de ensino da rede municipal, tendo em vista a conscientização pública 

para preservação e conservação do meio ambiente, com a inserção da EA no currículo, de 

forma transversal e interdisciplinar até o ano 2025. 

 

Indicadores 

Indicador 21 A Número e percentual de escolas de educação Infantil (G 4 e 5) com a 

inserção da Educação Ambiental no currículo da rede 

25 

55,5% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

Indicador 21 B Número de escolas dos anos iniciais com a inserção da Educação 

Ambiental no currículo da rede 

29 

64,4% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

Indicador 21 C Número de escolas dos anos finais com a inserção da Educação 
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Ambiental no currículo da rede 

15 

33,3% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

Indicador 21 D Número de escolas de EJA com a inserção da Educação Ambiental 

no currículo da rede 

6 

13,33% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

 

Estratégias 

 

Descrição das estratégias 

 

21.1 

 

Inserir a EA no currículo, a qual deve ser trabalhada de               forma contínua no 

decorrer de todo o ano letivo. 

 

21.2 

 

Promover a formação continuada de educadores (inclusão da EA) 

na formação de toda a rede. 

 
21.3 

 

Elaborar diagnóstico socioambiental local para compreender o cenário e 

convertê-lo em conteúdo de ensino. 

 

21.4 

 

Realizar mapeamento para diagnosticar o que já foi feito em EA no município 

para aprimoramento das ações existentes e inclusão de novas ações. 

 

21.5 

 

Criar uma plataforma digital própria para socialização e compartilhamento 

das ações de EA desenvolvidas nas unidades de ensino. 

 

21.6 

 

Promover espaços de diálogo e construção coletiva de projetos para a 

resolução de problemas socioambientais locais, a exemplo da Agenda 21 

escolar e A3P – Agenda  Ambiental na Administração Pública*. 

 
21.7 

 

Criar um fórum permanente de EA para promoção da avaliação e 

monitoramento de ações educativas, voltadas ao enfrentamento das 

problemáticas socioambientais locais, a exemplo da Comissão de Meio  

Ambiente e qualidade de vida – COM-VIDA 
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21.8 

 

Incentivar a criação do Programa Municipal de Educação Ambiental e do 

Documento Técnico Orientador que norteará o trabalho interdisciplinar em 

EA Crítica desde a Educação Infantil. 

 
21.9 

 

Buscar junto ao município, recursos para investimento  na estrutura física 

das escolas, visando facilitar o trabalho com a EA dentro das instituições de 

ensino. 

 

21.10 

Garantia dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento   Sustentável 

(originados na Conferência da ONU). 

 

21.11 

 

Intersetorialidade entre a Semec e a Secretaria de Meio Ambiente e Saúde 

para a garantia e efetivação da legislação da política nacional de resíduos 

sólidos. 

 

*A Agenda ambiental na administração pública (A3P) é um Programa do ministério do meio 

ambiente que objetiva estimular as instituições públicas do país a implementarem práticas de 

sustentabilidade. 

 

META 22 - EDUCAÇÃO DO CAMPO, QUILOMBOLA, INDÍGENA E 

ANTIRRACISTA 

 

Efetivar a inclusão da temática “História e Cultura Afro brasileira, Africana e Indígena no 

Projeto Político Pedagógico das escolas municipais, de forma a atender o que preconiza a 

implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 

 

Indicadores 

 

Indicador 22 A Número de escolas de educação Infantil com a inserção da temática 

História e Cultura Afro brasileira, Africana e Indígena no Projeto 

Politico Pedagógico.  

25 

55,5% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

Indicador 22 B Número de escolas dos anos iniciais com a inserção da temática 

História e Cultura Afro brasileira, Africana e Indígena no Projeto 

Politico Pedagógico. 



Quarta-feira
21 de Dezembro de 2022
7 - Ano XIV - Nº 4313 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTE1Q0FENDI1NZUZOEI3NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça da Bandeira, nº 70 - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421/1422 
 

29 

64,4% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

Indicador 22 C Número de escolas dos anos finais com a inserção da temática História 

e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena no Projeto Político 

Pedagógico. 

15 

33,3% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

Indicador 22 D Número de escolas que atende EJA com a inserção da temática 

História e Cultura Afro brasileira, Africana e Indígena no Projeto 

Politico Pedagógico. 

6 

13,3% 
Fonte do indicador: Educacenso 

 

 

Estratégias  Descrição das estratégias 

 

22.1 Instituir diretrizes municipais complementares, emanadas pelo Conselho 

Municipal de Educação, que regulamentem as Leis 10.639/03 e a 11.645/08, 

gerando pareceres que orientem a implementação das leis de acordo com a 

realidade local; 

 

22.2 
Divulgação, junto à comunidade educacional das Leis 10.639/03 e  

11.645/08, bem como as Diretrizes pedagógicas relacionadas a elas, a fim 

de promover o acesso a informações sobre as histórias indígenas, afro-

brasileiras e africanas; 

 

22.3 
Desenvolver projetos didáticos com conteúdos relacionados à história 

africana, afro-brasileira, indígena e cigana para uso do acervo disponível 

nas escolas e da aquisição de novos acervos.  

22.4 
Implementação de programa de formação inicial e continuada, na 

perspectiva da história e cultura afro-brasileira e indígena (Lei 10.639/03 e 

11.645/08), voltadas para todos os gestores, técnicos, gestores culturais e 

arte educadores e professores da rede municipal de ensino com prioridade 

absoluta para os profissionais que atendam os alunos de comunidade 

tradicional, assegurando as especificidades da educação quilombola e 

indigena; 

 

22.5 
Elaboração de proposta de formação para promoção do acesso de 

educadores nos cursos de pós-graduação (stricto e lato-sensu) voltados para 

a promoção da igualdade racial; 

 

22.6 Inclusão de conteúdos dos componentes curriculares nas diversas áreas 

do conhecimento contemplando a realidade histórica afro-brasileira e 

indígena nos estabelecimentos de Ensino Fundamental tomando como 
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base a Lei 10639/03 e a 11.645/08, inclusive nos núcleos educacionais 

das comunidades. 

 

22.7 Garantir o ensino de educação Infantil nas Comunidades Tradicionais 

bem como a permanência das escolas já existentes nas mesmas. 

 

22.8 Construção de áreas de esporte e lazer em espaços cedidos pelo município 

ou comunidades e fomentar o uso desses espaços. 

 

22.9 Mapear nas comunidades, pessoas de notório saber e fazeres de tradição 

oral, mobilizando as escolas para estudos pedagógicos. 

22.10 
Sistematização de dados quantitativos, qualitativos e intersetoriais sobre 

Povos e Comunidades Tradicionais com relação à Educação. 

 

22.11 
Ampliar e adequar as escolas existentes nas Comunidades Tradicionais, a 

fim de atender o público de educação infantil residentes nessas 

comunidades, assegurando o transporte adequado, bem como a melhoria 

das estradas e ofertar capacitações para motoristas e monitores que 

transportem as crianças. 

 

22.12 
Priorizar o trabalho de professores das próprias comunidades quilombolas 

e indígenas para desenvolver suas atividades nas comunidades 

tradicionais. 

 

22.13 
Criação de um Programa Municipal de Cultura que estimule a 

participação de Povos        e Comunidades Tradicionais com vista à 

divulgação e preservação de suas tradições. 

 

22.14 
Promover o incentivo às atividades de pesquisas voltadas para a discussão 

de gênero, raça/cor nas  escolas e universidades. 

 

22.15 
Inserção dos povos e comunidades tradicionais em cursos 

profissionalizantes e capacitação profissional para que concorram em 

igualdade no mercado de trabalho bem como garantir transporte para essas 

comunidades e a flexibilização de horário para atender as comunidades 

rurais. 

22.16 
Efetivar Políticas Públicas nas Escolas Municipais, Estaduais, 

Particulares, Institutos Federais e Universidades contra o racismo, a 

intolerância religiosa e a homofobia. 

 

22.17 
Garantir o funcionamento de turmas de EJA nas Comunidades Tradicionais. 

22.18 
Implementar no PPP das escolas os conteúdos vinculados à Lei 10639/03 e a 

11.645/08 
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22.19 
Criar coordenação pedagógica específica para acompanhar as escolas 

tradicionais, quilombolas e indígenas. 

 

 

Art. 2º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de dezembro de 2022. 

 

 
FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 


