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Projeto de Lei Nº. 481/2021 

 
Dispõe sobre o programa de interação 
cultural, histórica, turística e ambiental nas 
escolas da Rede Pública Municipal de 
Manaus e dá outras providências. 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o programa de interação cultural, histórica, turística e 
ambiental nas escolas da Rede Pública Municipal de Manaus, com a finalidade de 
promover atividades extraclasses, com o intuito que os estudantes tenham acesso ao 
acervo cultural, artístico, turístico, histórico e ambiental na Cidade.  

Parágrafo único. Principais roteiros para a interação pedagógica: Museu da Cidade 
de Manaus, Bosque da Ciência, Parque Municipal do Mindu, Jardim Botânico Adolpho 
Ducke, Centro Cultural Povos da Amazônia, Palacete Provincial, Palácio Rio Negro, 
Teatro Amazonas entre outros que, preferencialmente, tenham entrada gratuita. 

Art. 2º Para a implementação do programa de interação pedagógica, as instituições 
de ensino organizarão roteiros de discentes aos locais de visitação, de acordo com os 
principais pontos turísticos do Município.  

Parágrafo único. Cada escola da Rede Municipal de Ensino deverá prever em seu 
calendário letivo anual, ao menos, uma visita pedagógica por semestre em seu 
calendário, sempre sob a supervisão do corpo docente da instituição de ensino.  

Art. 3º O Poder Público realizará parcerias com órgãos competentes em matéria de 
educação, cultura, turismo e meio ambiente, com o governo Estadual, com instituições 
públicas, bem como da iniciativa privada para a organização e realização dos roteiros 
de visitas, além de utilizar a estrutura de transporte escolar já disponível no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas as 
disposições em contrário. 

Plenário Adriano Jorge, 19 de agosto de 2021. 
 
 
 

 
 William Alemão  

Vereador – Cidadania 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei visa incentivar as atividades extraclasse, tendo em 

vista a necessidade de se encontrar caminhos e estratégias para que o aprendizado 

se concretize além dos limites da escola e das lições de casa, bem como de 

proporcionar aos estudantes da rede municipal de ensino novas experiências sociais, 

culturais e ambientais. 

Para falar sobre como as atividades extraclasse influenciam nos processos 

de aprendizagem, é preciso contextualizar o que são e o que se caracteriza como 

atividade extraclasse. Para Valentini e Maciel1:  

Os elementos culturais extraclasse são meios de comunicação e de 

informação interativas entre educando, educadores e comunidade, pois 

possibilitam um desenvolvimento contínuo no processo de 

aprendizagem, embora a prática em sala de aula se faz imprescindível 

os elementos culturais extraclasse tem um papel relevante na formação 

sujeito crítico e autônomo. 

Assim, por atividade extraclasse, entende-se todo e qualquer tipo de atividade 

realizada fora do ambiente da sala de aula ou da grade tradicional de disciplinas 

escolares. Podem ser configuradas em passeios, participação em palestras e 

atividades culturais que proporcionam o acesso à cidade, à cultura e ao lazer, são, de 

um ponto de vista político, as atividades que mais devem ser valorizadas para que se 

tenha uma vivência escolar inclusiva e compromissada com o conhecimento do 

mundo de seus alunos. 

Sendo assim, elas podem ter relações diretas com as disciplinas ofertadas na 

grade curricular, com o intuito de realizar pesquisas, dinâmicas, gincanas e demais 

atividades que serão complementadas em sala de aula. 

Essas atividades também contribuem para que os educadores e pais tenham 

uma percepção mais completa das características e competências de cada estudante. 

É preciso destacar que todo bom projeto pedagógico deve garantir aos alunos 

a possibilidade de compreender com clareza e amplitude todo o conteúdo previsto em 

sua fase de aprendizado. Isso implica, necessariamente, ofertar atividades que visam 

fortalecer os laços entre os estudantes e o aprendizado, a fim de que auxiliem os 

                                        
1 Maciel, Rochele Rita Andreazza; VALENTINI, Luciana.Elementos Da Cultura Escolar Extraclasse Como 

Complemento No Ensino. In: Anais do XIV Seminário Escola e Pesquisa: Um Encontro Possível. Caxias do Sul. 
Set/Out. 2014. p. 11.  
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jovens a aperfeiçoar suas habilidades pessoais. 

Por fim, pela relevância social que reveste o presente Projeto de Lei, estamos 

submetendo-o a esta Casa Legislativa e pedimos o apoio de todos os vereadores. 

Plenário Adriano Jorge, 19 de agosto de 2021. 

 
 
 

 
 

 William Alemão  
Vereador – Cidadania 

 


