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DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO - SC.
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do art. 96 da Lei Orgânica Municipal,
e com fundamento na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 13.005, de 25 de junho
2014 e Lei Municipal nº 2743, de 09 de junho de 2015.
CONSIDERANDO a LDBN 9.394/96 que preconiza no Art. 12. Os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão
a incumbência de: e inciso I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação Lei nº 13.005/2014, de 25 de
junho 2014, que estabelece as 20 Metas para a Educação, através das estratégias, garantindo
uma educação de qualidade para todos;
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Educação de Rio Negrinho Lei Municipal
Nº 2743/2015, de 09 de junho de 2015, que garante aos Profissionais do Magistério a formação
continuada, para a construção da Proposta Pedagógica Curricular da Educação Básica,
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, V do PNE, que preceitua sobre a formação
para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade é que foi construída da Proposta Pedagógica do Município;
CONSIDERANDO o disposto no PME, Meta 1: Universalizar, até 2016, a
Educação Infantil na Pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano, na estratégia
1.19, preconiza sobre a elaboração das Diretrizes Curriculares Municipais para a organização do
trabalho pedagógico na Educação Infantil.
CONSIDERANDO o disposto no PME, Meta 2: Universalizar o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir
que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência do PNE, na estratégia 2.2 que preconiza sobre a
Construção e Aprovação da Proposta Curricular, garantindo a implantação dos direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do
Ensino Fundamental;
CONSIDERANDO o disposto na Meta 5: Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis)
anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no Ensino Fundamental, na
estratégia 5.1 que diz: Assegurar na Proposta Curricular, os processos pedagógicos de
alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, articulado com estratégias desenvolvidas
na Pré-escola, em consonância com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e
com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena das crianças aos 6(seis)
anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade.
CONSIDERANDO o disposto na Meta 7. Fomentar a qualidade da Educação
Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de
modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB; estratégia 7.24 Assegurar na Proposta
Curricular e no Plano Político Pedagógico das Unidades Escolares, a abordagem multicultural
interdisciplinar, agregando conteúdos sobre o Ensino da História da África e História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena e implementar ações educacionais, nos termos das Leis n os10.639, de
9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008 e assegurando a implementação das
respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de
Educação para a Diversidade Étnico-Racial (ERER), conselhos escolares, equipes pedagógicas e
sociedade civil.
CONSIDERANDO que para a construção da proposta Curricular da Educação
Básica do município de Rio Negrinho - SC, houve esforços de todo o Grupo do Magistério, através
de formação continuada em parceria com a UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, para
fortalecer os trabalhos pedagógicos de todos os profissionais;
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CONSIDERANDO que, o estudo foi realizado pela Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, onde foram
formados grupos multiplicadores de estudo de professores representantes de Gestores,
Especialistas em Educação, Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais
e Anos Finais, com os Profissionais das Unidades Escolares, gerando ampla divulgação, através
de Edital;
CONSIDERANDO que a escolha, da concepção adotada, foi um estudo
aprofundado e elegido pelos Profissionais do Magistério, sendo fundamentado a Pedagogia
Histórico - Critica e Pedagogia Histórico – Cultural;
DECRETA
Art. 1º - A Rede Pública Municipal de Ensino, Regulamentou e Aprovou a
PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - SC,
através da Resolução Nº 11/2020 - CME/RN, em plenária realizada no dia 27 de novembro de
2020.
Parágrafo Único: Após aprovação da PROPOSTA CURRICULAR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO – SC, através da Resolução nº
11/2020 – CME/RN, a mesma deverá ser executada na sua integralidade, com o intuito de
organizar a metodologia e planejamento dos profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino.
Art. 2º - A PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO
DE RIO NEGRINHO – SC, tem por objetivo nortear e fundamentar as práticas pedagógicas dos
Profissionais do Magistério da Educação Infantil do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos
Finais da Rede Pública Municipal de Ensino de Rio Negrinho - SC, a fim de contribuir para
construção de uma escola democrática, que garanta o acesso e a permanência dos alunos, a
qualidade de ensino e, consequentemente, a socialização do conhecimento científico e formação
humana integral.
Art. 3º - A PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO
DE RIO NEGRINHO – SC é o alinhamento de normas estabelecidas por lei. É a concretização
coletiva que prioriza o desenvolvimento intelectual, social e humano para a transformação da
Educação de Rio Negrinho - SC. É a materialização de um trabalho constituído com muito estudo
e colaboração dos profissionais da rede, refletindo o quanto a Educação é caminho essencial para
o desenvolvimento humano em todos os aspectos.
Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 11 de dezembro de 2020.

JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal
WILSON LUIZ VEISS
Secretário de Administração
e Recursos Humanos

DARLI FROTA TANDALO
Secretária de Educação

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 14 de dezembro de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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