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Em: 25/11/2013 - 16:00:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Programa Tradicionalismo na Escola, e fixa outras
providências.

PROJETO DE LEI 

Art. 1º Fica instituído no município de Carazinho o Programa TRADICIONALISMO NA ESCOLA. 

Art. 2º - Fica estabelecido, em conformidade com a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que a implementação do programa criado pelo caput do artigo anterior se realizará por curso
de dança na grade curricular de todas as unidades do ensino público no âmbito da cidade de
Carazinho. 

Art. 3º - O Programa Tradicionalismo na Escola tem por objetivo fundamental o desenvolvimento e
o ensino do curso de danças folclóricas gaúchas nas escolas públicas aos alunos concomitante
com a grade curricular do ensino público em horário distinto (diferente) da grade normal curricular. 

Art. 4º - A disciplina Artes Tradicionalistas será matéria autônoma do componente curricular,
devendo ser ministrada, no mínimo, por duas vezes semanais, em carga horária mínima de 02
(duas) horas-aula por dia letivo, podendo haver o agrupamento horário em um único dia, desde que
totalize 04 (quatro) horas-aulas semanais no mínimo, podendo haver aulas extras. 

Art. 5º - Como forma de avaliação do curso de artes tradicionalistas ao fim de cada semestre as
turmas apresentarão as danças que desenvolveram em local apropriado na unidade da rede
municipal de ensino. 

Art. 6º - Os órgãos responsáveis pela criação e implementação do Programa Tradicionalismo na
Escola poderão contratar obedecidas a legislação em vigor e/ou fazer parcerias com a iniciativa
privada ou contratação para a aquisição de professores e/ou profissionais artistas para a docência
no ensino de artes tradicionalistas aos alunos da rede pública de ensino, inclusive voluntários. 

Art. 7º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60
(sessenta) dias, e sua aplicação deverá ser executada completamente no ano letivo subsequente à
sua regulamentação. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua regulamentação.



JUSTIFICATIVA: O Programa Tradicionalismo na Escola consiste no desenvolvimento das artes
que envolvem a cultura gaúcha na rede pública municipal de ensino. Propor que nossos alunos em
horário diverso da grade curricular normal tenha essa disciplina é incentivar o culto as nossas
tradições proporcionando-lhes uma atividade saudável. 
Trabalhar a arte é algo muito positivo uma vez que a arte nos impulsiona ao desenvolvimento de
técnicas e expressões. O objetivo dessa “oficina” é para que nossas crianças aprendam desde
cedo, já no ensino fundamental o contato com a cultura tradicionalista gaúcha por meio da dança
folclórica gaúcha que é difundida quase que em sua maioria nos Centros de Tradições Gaúchas. 
Tenho a certeza de que se devidamente dirigidas e orientadas por pessoas capacitadas, as
crianças atingirão resultados finais surpreendentes. 
Conviver com a cultura gaúcha desde criança para o desenvolvimento infanto-juvenil é algo sem
precedentes, haja vista que ao mesmo tempo é desenvolvido um intelecto cultural, ambientando o
jovem a questões culturais, por consequência morais, 
cívicas e educativas. 
Educar nossos jovens com preceitos e princípios artístico- cultural é muito relevante, ademais,
incentivar a arte, através da dança folclórica de nosso estado é também estar ocupando nossos
jovens e colocando-os dentro da escola em outros horários evitando que tenha contato com drogas
e álcool. 
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares com assento a essa Casa de Leis na
respectiva proposição que trata de medida relevante e de interesse local nos termos,
constitucionalmente previstos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/11/2013.

Gian Pedroso - PDT
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