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LEI N° 8.796, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Cria o Projeto Criança na Fazenda para ser 
desenvolvido nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

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

Art. 1o Cria o Projeto Criança na Fazenda a ser desenvolvido nas escolas da
Rede Municipal de Ensino.

Art. 2o Orienta que durante o mês de julho, as Escolas da Rede Municipal de 
Ensino devem trabalhar o tema “Agroturismo Pedagógico” em alusão ao dia do agricultor e do 
colono, incentivando e orientando os educandos de forma prática e teórica quanto a 
importância da vida no campo.

Art. 3o Cada escola da Rede Municipal de Ensino poderá organizar, pelo 
menos uma vez no ano a realização de visita pedagógica no âmbito de uma propriedade ou 
escola rural, relacionado à sua proposta pedagógica, principalmente para alunos de 5o e/ou 9o 
ano, sempre sob a supervisão do corpo docente da instituição de ensino.

Art. 4o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se Agroturismo Pedagógico 
as atividades educativas realizadas no âmbito da propriedade da escola rural que utiliza como 
recursos didáticos as atividades agrícolas, pecuárias e de turismo, bem como as atividades 
naturais ali existentes.

Art. 5o O Poder Público, para atingir o propósito manifestado no caput, poderá 
realizar parcerias com órgãos competentes em matéria de educação, cultura e turismo, com 
instituições públicas e privadas, para a organização e realização dos roteiros de visitas.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar
de 1o de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2022.

ItonÃíSchrníitz
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bplesina
Secretárjo de Administração e Gestão
OP023/2022/MBS

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699/e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

