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LEI ORDINÁRIA Nº 542/2013, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 

 

 

 “Dispõe sobre a inclusão da disciplina História e 

Geografia de Corrente na matriz curricular das escolas 

da rede municipal de ensino, e dá outras 

providências.”  

Projeto de Lei de autoria dos Vereadores Dionízio 

Rodrigues Nogueira Júnior e Edilson de Araújo 

Nogueira.  

 

                      O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 74, III, da Lei Orgânica do Município,  

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica incluída a disciplina “História e Geografia de Corrente” na matriz 

curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal de Ensino, 

a partir de 2014. 

Paragrafo único – A inclusão da disciplina de que trata o caput deste artigo, tem 

por objetivo a formação de cidadãos conscientes das suas potencialidades locais, bem como, 

de sua  identidade histórica,  geográfica e cultural promovendo assim o conhecimento 

fundamentado sobre o seu município. 

Art. 2°. A disciplina, História e Geografia de Corrente, será incluída na matriz 

curricular do 6º ao 9º ano e os conteúdos estarão contidos em material didático específico e 

reconhecidos publicamente. 

Parágrafo único – As apresentações dos conteúdos deverão obter padrão 

pedagógico, com abordagens e atividades que verdadeiramente sejam capazes de promover 

a inserção de elementos formadores da cidadania e de identidade histórico-cultural, 

permitindo ao adolescente conhecer as peculiaridades das comunidades e microrregiões do 

nosso município. 
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Art. 3°. Os símbolos do município, bandeira, brasão e hino, bem como, a 

significação de todos os elementos que os compõem, serão incluídos como conteúdo 

obrigatório desta disciplina. 

Art. 4°. As instituições escolares e a comunidade deverão concorrer para a eficácia 

da aprendizagem da História do Município, através de um processo de cooperação 

permanente. 

Art. 5°. O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei para o início do ano 

letivo de 2014. 

Art. 6°. Deverão constar como itens obrigatórios de editais de concursos públicos 

promovidos pelo município de Corrente as disciplinas História e Geografia de Corrente. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                 Gabinete do Prefeito Municipal de Corrente, 04 de outubro de 2013. 

 

 
                                        JESUALDO CAVALCANTI BARROS 
                                                     Prefeito Municipal               


