
LEI MUNICIPAL Nº 4.960
Institui o Programa de Educaçπo Ambiental no Currículo 
da Rede Municipal de Ensino de Carazinho.

VEREADOR CLÁUDIO JORGE ESTERY, PRESIDENTE DA C┬MARA MUNICI-
PAL NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Atendendo a própria consciência que vem se desen-
volvendo no País e no Mundo em relaçπo à defesa , à reconstruçπo 
e a manutençπo do Meio Ambiente e, em conseqüência, da própria 
vida do e no planeta, passará a integrar, obrigatoriamente, o 
Programa de Educaçπo Ambiental no currículo das escolas da Rede 
Municipal de Carazinho.

Parágrafo ┌nico - o desenvolvimento do Programa de Educaçπo 
Ambiental se fará ao longo das oito séries básicas do Ensino 
Fundamental, onde a escola deverá oferecer meios efetivos para 
que seus alunos compreendam os fatos naturais e humanos a esse 
respeito,  desenvolvam  suas  potencialidades  e  adotem  posturas 
pessoais e comportamentos sociais que lhes permitam viver numa 
relaçπo construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando 
para  que  a  sociedade  seja  ambientalmente  sustentável  e 
socialmente  justa;  protegendo,  preservando  todas  as 
manifestações de vida no planeta; e garantindo as condições para 
que ela prospere em toda a sua força, generosidade e beleza.

Art. 2º - Os conteúdos, metodologias e objetivos referentes 
ao Programa de Educaçπo Ambiental, serπo desenvolvidos em ativi-
dades inseridas em todas as disciplinas curriculares instituídas 
e deverπo propiciar o desencadeamento de projetos multidiscipli-
nar e interdisciplinares, culminando com a realizaçπo anual de 
uma "feira" ou "mostra" dos trabalhos elaborados em cada escola.

Art. 3º - 0 Programa de Educaçπo Ambiental será construído 
por professores, técnicos administrativos e pedagógicos, pais e 
alunos, integrantes das comunidades escolares da Rede Municipal 
de  Ensino  e  submetido  a  aprovaçπo  do  Conselho  Municipal  de 
Educaçπo de Carazinho.

Art.  4º  -  Caberá  ao  Executivo,  através  da  Secretaria 
Municipal  de  Educaçπo,  Cultura,  Desporto  e  Turismo,  a 
oportunizaçπo de capacitaçπo dos professores e profissionais na 
área  de  Educaçπo  Ambiental,  a  fim  de  que  se  legitimem 
comportamentos adequados à compreençπo, defesa, reconstruçπo e 
manutençπo  dos  recursos  naturais,  bem  como,  a  convivência 
harmônica entre homens e natureza.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
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