
Secretaria de Educação se reúne com membros do 
Poder Legislativo para tratar dos tramites de aprovação 

do Plano de Carreira do Magistério

Professora do pré desenvolve sequência didática e 
enriquece a aula com contos e atividades interdisciplinares
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A Secretaria de Educação realizou, na manhã des-
ta segunda-feira (17), sob a presidência do secretário 
de Governo, respondendo interinamente pela pasta, 
uma reunião com os diretores das escolas e a comis-
são de professores que discutiu e negociou a elabo-
ração do Plano de Cargos e Carreira do Magistério 
Municipal. Participaram da mesma os secretários de 
Assuntos Jurídicos e de Administração, o Presidente 
da Câmara, além dos vereadores que atuam no mu-
nicípio. 

O objetivo da reunião foi o de elucidar aos edu-
cadores e diretores sobre a entrada e tramitação do 
projeto de Lei que trata esta matéria. Sendo assim, 
o presidente da Câmara Municipal esclareceu que 
o processo de leitura e aprovação está acontecendo 
dentro dos prazos legais estabelecidos pela Lei Orgâ-
nica do Município, que prevê o prazo de 45 dias para 
apreciação de qualquer projeto de Lei com pedido de 
urgência. Ainda segundo o presidente, o projeto de 

A fim de realizar um trabalho pedagógico interdisci-
plinar com os alunos do pré I, do CEMEB Profª Alice Ce-
lestino Izabo Ramari, a profa Evanice Machado elaborou 
diversas atividades a partir de um tema central, criando 
uma sequência didática. 

Para iniciar o trabalho, a educadora utilizou o conto 
“Os Três Porquinhos” e por meio dele explorou formas, 
tamanhos, numerais e quantidades. Após contar a fábula 
para a turma, a professora promoveu um diálogo, permi-
tindo que as crianças conversassem sobre os elementos 
da história e ensinamentos que ela traz. 

Além de discutirem a respeito de tipos de moradias e 
matéria-prima presentes no conto infantil, as crianças 
também fizeram ilustração, pintura e interpretação de 
imagens. A professora conta que aproveitou o momento 
para estimular o trabalho em equipe e reuniu os alunos 
em grupo para fazer cartazes e confeccionarem as casas 
dos porquinhos, que são retratados na história. 

De acordo com a coordenação da escola, a sequência 
de atividades foi muito rica, pois além de abordar diferen-
tes disciplinas, explorou elementos presentes na história 
e conscientizou os alunos a respeito de comportamentos 
bons e ruins, relatados no conto. 

Lei em questão deu entrada no Legislativo no dia 04 
de fevereiro, estando, portanto, dentro do prazo.

Outros vereadores se manifestaram no sentido 
de que o referido projeto de Lei necessita de alguns 
ajustes de melhoria da redação e de alguns artigos 
ou de situações que, a princípio, não teriam sido lo-
calizados. O secretário de Assuntos Jurídicos des-
mentiu ainda os boatos de que se o Plano de Car-
reira não fosse votado até o dia 25 de março, ele não 
poderia entrar em vigor ainda neste ano, afirmando 
que, após a aprovação e sanção do Poder Executivo, 
a Lei será aplicável.

O presidente da Câmara Municipal propôs aos 
membros da comissão de professores a realização 
de reuniões durante esta semana para esclareci-
mento de eventuais dúvidas. No entanto, anunciou 
que a leitura do Projeto de Lei do Plano de Carreira 
do Magistério será feita na próxima sexta-feira (21), 
em sessão extraordinária na Câmara Municipal.  


