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Exmº. Sr.

Silmar Matos de Oliveira

MD – Presidente da Câmara Municipal de Caém

Caém – Bahia

INDICAÇÃO Nº 004/2019

A  Vereadora  que  a  esta  Indicação  subscreve,  requer  que  após  ouvido  o
plenário, na forma regimental, seja Indicado ao Chefe do Poder Executivo a
proposta  de  “Política  Educacional  do  Municipio  com  foco  na  Educação
Contextualizaada  com  a  Convivência  com  o  Semiárido,  e  Educação
Quilombola.”

   

JUSTIFICATIVA

O município  de  Caém/BA está  inserido  na área que corresponde ao
Semiárido, apresentando assim um quadro natural característico da região que
precisa  ser  considerado  e  estudado   além  da  riqueza  sociocultural  e  das
possibilidades econômicas,  faz-se importante que as   escolas independentes
de estrem  situadas  nas áreas urbanas ou  rurais do município  trabalhem
durante o ano letivo com a Educação contextualizada com o Semiárido e temos
duas  Escolas  situadas  em  comunidades  quilombolas,  correspondendo  a
exigências das 10 diretrizes gerais da BNCC  das quais destaco quatro:

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social,  cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;

 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais,
das  locais  às  mundiais,  e  também  participar  de  práticas
diversificadas da produção artístico-cultural;
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 Valorizar  a  diversidade  de  saberes  e  vivências  culturais  e
apropriar-se  de  conhecimentos  e  experiências  que  lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade;

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários.

Portanto,  Educação  Contextualizada  com  a  Convivência  com  o
Semiárido  e  Educação  Quilombola  estimula  que  as  escolas  trabalhem  o
conhecimento  e  valorização das realidades locais  ampliando as  discussões
para as questões regionais e globais,  independentemente da localização da
escola.

          Face o exposto,  I  N D I C O  ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que
determine  ao  setor  competente,  a  proposta  de  um  trabalho  pedagógico
comprometido com a temática da Educação Contextualizada com o Semiárido
e Educação Quilombola.

Sala das Sessões Vereador Rui Barreto, em 06 fevereiro de 2019.

                                                                  

Jane Maria de Andrade Ferreira

Vereadora PSDB


