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LEI N° 2312/2013, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 
Inclui a Educação para a Cidadania como 
Tema Transversal no currículo das escolas de 
nível fundamental do sistema municipal de 
ensino do Município de Parelhas/RN, e dá 
outras providências. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS-
RN, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Orgânica, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

 
Art. 1º - O Poder Executivo incluirá a Educação para a Cidadania como 

Tema Transversal no currículo das escolas de nível fundamental do sistema 
municipal de ensino do Município de Parelhas/RN. 

 
Art. 2º - São objetivos da disciplina Educação para a Cidadania: 
 
I - desenvolver no aluno a habilidade de dialogar, argumentar, raciocinar, 

expressar-se e reivindicar direitos; 
II - possibilitar o envolvimento das novas gerações na vida política;  
III - desenvolver no aluno posicionamento crítico e coerente, por meio da 

discussão fundamentada de temas polêmicos na sociedade. 
 
Art. 3º - O conteúdo programático do Tema Transversal de Educação 

para a Cidadania deverá abranger aspectos políticos e sociais, incluindo 
conceitos de: 

 
I - preservação ambiental; 
II - saúde preventiva e primeiros socorros; 
III - educação no trânsito; 
IV - valores do trabalho; 
V - valores da família, da ética e da religião; 
VI - respeito aos legados históricos e aos patrimônios culturais e artísticos 
nacionais, regionais e locais; 
VII - organização social humana; 
VIII - organização política; 
IX - noções de Direito Constitucional; 
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X – assuntos da atualidade. 
 

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Educação poderá promover 
adequações ao conteúdo programático de que trata o caput deste artigo. 
 

Art. 4º - A didática aplicada ao Tema Transversal Educação para a 
Cidadania abrangerá: 

 
I - aulas teóricas dentro da escola; 
II - aulas práticas dentro e fora da escola. 
 

§ 1º - As aulas teóricas serão expositivas e contarão com debates e 
projetos dos alunos. 

§ 2º - Nas aulas práticas poderão ser feitas visitas a instituições como 
câmara municipal, gabinete do prefeito secretarias, Ministério Público, Poder 
Judiciário, organizações não governamentais e outros órgãos públicos, bem 
como simulações dessas visitas na própria escola, de acordo com as 
possibilidades desta. 

§ 3º - Nas aulas do Tema Transversal Educação para a Cidadania 
poderá ser utilizados como material didático, a critério do professor, apostilas, 
filmes, documentários, slides, transparências, livros, revistas, jornais, a internet, 
entre outros.  
 

Art. 5º - O sistema de avaliação do desempenho do tema Transversal 
Educação para a Cidadania obedecerá aos mesmos critérios das demais 
disciplinas da grade curricular no que se refere ao fator quantitativo, de acordo 
com a metodologia praticada em cada escola, considerando o atendimento ou 
não dos objetivos propostos. 

 
Art. 6º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data de sua publicação. 
 
Art. 7º - Esta lei entra em vigor no ano escolar subsequente ao da data 

de sua publicação. 
 

Parelhas/RN, 12 de dezembro de 2013. 

 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal  

 


