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Institui a premiaçâo "Profcssot de Práticas

Inovadoras" aos profcssores da rede pública municipal

de ensino dc Cascavel.

A (lân-rara lMunicipal dc Cascar.el, Lsrado do l)araná, aprova:

Art. 1o. Fica criada a premração "Profcssor de Práucas Inovadoras", pârâ âgracrar ()s

ptofessorcs por seus mórjtos c tclcvantes projetos pedagógicos na eclucaçào no l\{unicípio de

Cascar.cl.

Parlrgrafir único. São categorias do Prêmio:

I - Educaçào Infantil (CMI,ll c Pré-Escola);

II - Ilnsino I,'undamental I (1" Âno ao 5" ano).

Att.2'. A premração ficará disponívcl a todo professor em cxctcício, que deverá sc insctcver
com um só projeto, indcpcndcntc da disciplina que leciona.

Parágtafo único. Os trabalhos devetào ser encaminhaclrs à Secretaria lvÍlrnicipal dc ljducaçâr:

- SENÍED, <1uc cscolhcrá os melhores projct<.rs.

Art.3". O "Professor de Práticas Inovadoras", para efeito dcsta Lei, receberá (lcrtificado de

Honra ao Mérito, por scu proicto destaque.

AÍt. 4". Â eotÍegâ da premiaçào ocorrerá em sessào da Câmara N{unicipal, que será

pre\.iâmente agentlada pclo Presidente da Câmara c comunicada à Secretaria N,lunicipal de Educaçi«r.

ÂÍt.6". Estâ Lei entrará cm vigot na data de sua publicação, revogadas as disposições enr

contrário.

Palácio José Neves Fonnighied, 67" anir-ersário dc Cascavel.

Cascavel,3L) dc julho de 2019.
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PtroJE'l'o D[, r.F,r N' gri ,DÍ.zo1g.
GÍoponente: \tcrcadora Nadir Lovera/r\vante)

üÂMAR.{ Mt!iltcípÂL DE cÂscAVEL

//3

N
Vare r.r d or-n /,\r.a r t rc

112(i,,,(
'Y\'



H
ESTADO DO PARANA

Justificativa:

C) prcsentc ptoieto dc lei dispõc sobrc a Ptcmiaçào "I'tofessor dc Práticas Inol'adoras", aos

pr<rfessores da redc Pública lvluuicipal dc Ensino dc Cascar.el,

Esta proposiçiio tem por objetivo, rtÍâ\,és dâ premiação, va,lotizllr e tcconhccer o trâbâlhc)

clesscs profissit.rnais que sc dedicam cm ptol cla cducação em nosso N1unicípio, os qutis atuam como

peças fundamentais no ptocesso fotmativo das novas geraçires, e que atrar.és de ptoje«,rs bem-

sr,rcedidos, criativos e inor.adores, conuibuem na qualidadc da cducação básica do N'Íunicipro de

Cascavel. Neste sentido, a premiaçào r.isa também, inccntivar os professr>res e professotas a buscar

cada vez mais as ptáticas inovadoras e com isso rnelhoria rlo ensino a cada dia.
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