LEI MUNICIPAL N.º 2.889/2013
INSTITUI O PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO À MELHORIA DO
RENDIMENTO ESCOLAR A ESTUDANTES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ROBERTO BERGMANN, Prefeito Municipal em Exercício de
Crissiumal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e que sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Motivação à Melhoria
do Rendimento Escolar para os alunos da rede municipal de ensino, que consiste
em premiação aos alunos com as melhores médias.
Art. 2.º - A forma de premiação será definida anualmente por
Comissão formada pelos diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos e a
Secretária Municipal da Educação e aprovada pelo Poder Executivo Municipal.
Parágrafo Único – Para o exercício de 2013, a premiação
consistirá numa viagem com um dia no Parque Temático Beto Carrero World,
incluindo o ingresso e o transporte, cujos objetivos, critérios e metodologia
constam no projeto (Anexo I) que é parte integrante desta Lei.
Art. 3.º - Fica o Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria da Educação, a promover campanha de arrecadação de patrocínios, que
poderão ser em espécie bem como em materiais e/ou serviços para a consecução
dos objetivos do programa.
Art. 4.º - As despesas decorrentes desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias da unidade orçamentária 06.02 Manutenção do
Ensino com recursos do MDE.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISSIUMAL,
Estado do Rio Grande do Sul, aos 13 dias do mês de maio de 2.013.

Registre-se e Publique-se

ROBERTO BERGMANN
Prefeito Municipal em Exercício

GILMAR ANTONIO SOARES DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I AO PROJETO DE LEI 048/2013
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Estudou, viajou!

Crissiumal, 2013
No atual contexto educacional, onde as mídias despertam
maior interesse aos educandos, queremos que a escola seja um
espaço desafiador/motivador onde o aluno sinta prazer e alegria em
aprender.
Desta forma, entendemos que a motivação leva a uma
escolha, faz iniciar um comportamento direcionado a um objetivo,
como o de se dedicar aos estudos ou não.
Buscando resolver o problema do pouco envolvimento de
alguns alunos em sala de aula, o presente projeto visa usar uma
recompensa externa com o objetivo de motivá-los ou atraí-los para
desempenhar as atividades solicitadas e consequentemente atingir as
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melhores médias, possibilitando assim aos 40 melhores alunos das
Escolas Municipais visitar Beto Carrero World, na Praia da Armação,
Penha - SC. As despesas de locomoção e passaporte de entrada serão
custeados pelos envolvidos no Projeto.
Objetivo Geral
Motivar e valorizar os alunos da rede municipal de ensino
para a importância do estudo.
Objetivos Específicos
*motivar a busca do conhecimento;
*proporcionar um momento de entretenimento e lazer;
*integrar os alunos das escolas da rede municipal de
ensino;
*divulgar o trabalho das escolas municipais através do
projeto.
Público Alvo
Alunos da rede municipal de ensino, matriculados até o dia
30 de junho de 2013, exceto para transferências dentro da rede
municipal, do 6º ano até a 8ª série. Sendo que os quarenta alunos de
melhor média geral, terão o direito de um dia no Parque Temático
Beto Carrero World, inclusive o transporte. Os mesmos terão apenas
a despesa de alimentação.
Em caso de empate, segue os seguintes critérios:
1º - maior média do 1º trimestre
2º - maior média do 2º trimestre
3º - maior média do 3º trimestre
4º - frequência escolar
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5º - sorteio
Sendo que das 40 vagas, destas, 5% são destinadas a
alunos com necessidades especiais, justificadas pelo C.I.D. (Código
Internacional de Doenças). A média para os alunos especiais será
tabulada entre os mesmos.
Em caso de desistência de aluno classificado dentro da
melhor média, se respeitará a lista geral de classificação.
Metodologia
A metodologia utilizada virá de encontro às atividades
desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2013.
A Direção será responsável pela divulgação das médias
expostas nos murais para que os alunos tenham acesso às mesmas.
Para a verificação das 40 melhores médias, as Direções e
SMEC deverão reunir-se para a tabulação das médias e divulgação
para alunos e famílias.
Período
O passeio acontecerá no dia 19 de dezembro de 2013, com
o acompanhamento dos professores das escolas envolvidas, mais o
coordenador do projeto.
Cronograma
Divulgação

Março e Abril

Exposição das médias por escola 1º Trimestre

Junho

Exposição das médias por escola 2º Trimestre

Outubro

Exposição das médias por escola 3º Trimestre

Dezembro

Exposição das 40 melhores médias do Município

Dezembro
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Orçamento
Transporte

5.000,00

40 ingressos

2.800,00

09 professores

630,00

Total

8.430,00
Avaliação
A avaliação do presente projeto será realizada no final do

ano com os professores municipais e alunos envolvidos, analisando se
os objetivos foram alcançados, cabendo alterações se necessário.
_______________________

___________________

Coordenador projeto

SMEC
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