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LEI Nº 213/2022, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Institui Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM  

para os alunos da rede municipal de ensino do município de 

Nossa Senhora de Nazaré - PI. 

 

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, Estado do Piauí, no uso de 

atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

Art. 1.º Instituir o Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM para os alunos da 

rede municipal de ensino, com a finalidade de oportunizar, a esses alunos, uma formação em 

tempo integral, complementando o desenvolvimento de suas potencialidades, propiciando 

condições de maior participação e integração no contexto social. 

Art. 2.º O Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM deverá ser desenvolvido 

através de atividades educativas, recreativas, esportivas, ocupacionais e de lazer, que objetivem, 

especificamente: 

 proporcionar aos alunos, através das práticas, um maior desenvolvimento social e 
cultural, visando diminuir situações de vulnerabilidade entre as crianças e 
adolescentes; 

 garantir o acesso e permanência escolar, como princípio para transformação 

da realidade de cada aluno;        

 desenvolver o auto-conceito e a auto-estima dos alunos, afastando-os de 

situações de risco e marginalidade a que ficariam expostos nesses períodos ociosos; 

 conscientizar a comunidade escolar de que o Programa Segundo Tempo 

Municipal – PSTM visa favorecer o aluno na melhoria da aprendizagem e  

fortalecer os vínculos familiares e comunitários; 

 desenvolver, em parceria com a comunidade, programas que venham ao 

encontro  do PSTM; 

 ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola com atividades 

pedagogicamente orientadas; 

 ampliar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

 Atender ao disposto na Lei 142/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, 

especificamente no que se refere à meta nº 6. 
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 Parágrafo único - Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM funcionará de 

segunda a sexta-feira, no contraturno do aluno, sendo eles manhã ou tarde, com duaração de 03 

(três) horas de duração diárias, atendendo crianças e adolescentes do Ensino Fundamenal. 

       Art. 3.º Para a operacionalização do Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM 

fica o Executivo Municipal autorizado a firmar contratos e convênios com entidades públicas ou 

particulares, nos termos estabelecidos pela legislação municipal correlata e pela Lei Federal nº 

8.666/1993. 

         Art. 4.º Fica a Secretaria Municipal de Educação responsável pela seleção e 

contratação do Núcleo Gestor do PSTM formado por: um Supervisor Geral, duas Coordenações 

(01 Urbana e 01 Rural), Técnicos de Apoios às escolas urbanas e rurais e também, pela seleção 

dos mediadores (Língua Portuguesa e Matématica) e facilitadores (campo da cultura e artes, 

esporte e lazer) para atuar nas escolas onde será implantado o Programa Segundo Tempo 

Municipal – PSTM). 

Art. 5.º O Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM possibilita o trabalho de 

educadores populares, de estudantes de graduação e outros profissionais que desejam atuar no 

campo educacional. A seleção de mediadores da aprendizagem e de facilitadores deve levar em 

consideração o perfil exigido para cada atividade. A escolha dos mediadores da aprendizagem 

deve levar em conta suas ações no acompanhamento pedagógico. Em razão disso, se recomenda 

que sejam observados os perfis abaixo relacionados.  

Os mediadores para atuar no acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e 

Matemática nos anos iniciais devem ser preferencialmente:  

I. professores licenciados em Pedagogia;  

II. professores com ensino médio na modalidade normal;  

III. estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia; e,  

IV. educadores populares que concluíram o ensino médio, que demonstrem 

experiência com educação integral na área de alfabetização.  

Os mediadores para atuar no acompanhamento pedagógico em Matemática nos anos finais 

devem ser preferencialmente:  

I. professores com licenciatura em Matemática;  

II. estudantes do curso de Licenciatura em Matemática;  

III. estudantes medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas – OBMEP; e,  

IV. educadores populares que concluíram o ensino médio com experiência no 

acompanhamento pedagógico em Matemática.  
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Os mediadores para atuar no acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa nos anos 

finais devem ser preferencialmente: 

I. professores formados em Letras – Português;  

II. estudantes do curso de Letras – Português;  

III. estudantes premiados na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa; e,  

IV. educadores populares com experiência no acompanhamento pedagógico em Língua 

Portuguesa.  

          Quanto aos facilitadores, é importante que os mesmos tenham formação em 

Educação Física ou experiência na área em que forem atuar que será com atividades de esporte, 

lazer, arte e cultura escolhida pela escola. Também a experiência com educação integral na área 

também deve ser considerada. 

           Parágrafo único: Para realizar o acompanhamento pedagógico em Língua 

Portuguesa e em Matemática, a escola contará com mediadores de aprendizagem e para as 

atividades complementares de livre escolha no campo da cultura e artes, esporte e lazer, a escola 

contará com facilitadores.  

            Art. 6.º No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, a 

Secretaria Municipal de Educação, apresentará ao Conselho Municipal de Educação, para 

aprovação, Portaria do Programa Segundo Tempo Municipal – PSTM, a qual definirá as diretrizes 

e normas de execução.  

             Parágrafo único: As especificidades do Programa Segundo Tempo Municipal – 

PSTM em relação a pagamento dos colaboradores, bem como a sua organização serão 

disciplinadas por Portaria expedida pela Secretaria Municipal de Educação.  

           Art. 7.º As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas através de Dotação 

Orçamentária consignada no orçamento virgente, se necessário, serem suplementadas. 

          Art. 8.º Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.           

 Prefeitura Municipal de Nossa Senhora de Nazaré/PI, 14 de fevereiro de 2022.  

 




