
Prefeitura Municivaí de Curral Novo do Piauí
CNPJ n° 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N -  CEP 64.595-000 
Telefone: (89) 3466-0050 

Email: qaDinetecnpiggvanoo.com.Dr 
Curral Novo do Piauí - PI

ESTADO DO PIAUÍ

LEI n° 076/2021, de 09 de junho de 2021

"Dispõe sobre a criação do Programa 
MUNICIPAL APRENDER SEMPRE, no 
âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de Curral Novo do Piauí/PI e 
dá outras providências."

0  PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, no 
uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:

Art. I o - Fica criado, no âmbito do Município de Curral Novo do Piauí - PI, o 
PROGRAMA MUNICIPAL APRENDER SEMPRE, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação, o qual tem por objetivo:

1 - Apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 
ambiente escolar nas redes públicas de educação básica do município, 
mediante a realização de atividades no contraturno escolar, articulando 
ações desenvolvidas pelos integrantes do Programa;

II - Contribuir para a redução da evasão, da reprovação, da distorção 
idade/série, mediante a implementação de ações pedagógicas para 
melhoria de condições para o rendimento e o aproveitamento escolar;

III - Oferecer atendimento educacional especializado às crianças, 
adolescentes e jovens com necessidades educacionais especiais, integrado 
à proposta curricular das escolas de ensino regular o convívio com a 
diversidade de expressões e linguagens corporais, inclusive mediante ações 
de acessibilidade voltadas àqueles com deficiência ou com mobilidade 
reduzida;

IV - Prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e outras 
formas de violência contra crianças, adolescentes e jovens, mediante sua 
maior integração comunitária, ampliando sua participação na vida escolar e 
social e a promoção do acesso aos serviços sócio-assistenciais do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS;

V - Promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de 
crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticasAJiterárias e
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estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural 
local, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno das 
atividades escolares;

VI - Estimular crianças, adolescentes e jovens a manter uma interação 
efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de lazer, 
direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da 
solidariedade;

VII -  Promover a aproximação entre a escola, as famílias e as 
comunidades, mediante atividades que visem a responsabilização e a 
interação com o processo educacional, integrando os equipamentos sociais 
e comunitários entre si e à vida escolar;

A lt. 2o - A Secretaria Municipal de Educação deverá desenvolver todo o 
projeto, com delegação de competência para instituir seu funcionamento.

Art. 3o - O programa terá suas atividades executadas na forma remota, 
híbrida ou presencial, de acordo com os protocolos da Secretaria Municipal 
de Saúde, levando em conta dados do município com relação à COVID-19.

Art. 4o - O programa terá suas atividades executadas por intermédio de 
Mediadores de Aprendizagem e Facilitadores, as quais serão consideradas 
de natureza voluntária, na forma definida na Lei n° 9.608, de 18 de 
fevereiro de. 1998, com descrição das atividades estabelecidas em Decreto 
Municipal.

§1° - O ressarcimento das despesas do trabalho voluntário correrá por 
dotação orçamentária própria, por meio de transferência bancária, em 
valores de, no máximo, R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os Mediadores 
de Aprendizagem e R$ 300,00 (trezentos reais) para os Facilitadores.

§2° - A quantidade de Mediadores de Aprendizagem e de Facilitadores do 
Programa dependerá da demanda de alunos e da dotação orçamentária 
existente.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Curral Novo do Piauí, Estado do Piauí, 
aos 09 dias do mês de Junho de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Curral Novo do Piauí -  PI, 09 de junho 
de 2021.

ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 
Prefeito Municipal

Abel Francisco de 0. Júnior 
pr efeito  m unic ipal .
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Certifico que esta Lei foi registrada, sancionada e publicada. 
Curral Novo do Piauí (PI), 09 de junho de 2021.
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