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LEI N2 3.298 , DE 24 DE AGOSTO DE 2010. 
Institui a polftica municipal de educa~ao ambiental na 
rede municipal de ensino de Cosmopolis, e da outr:as 
providencias. 

DR. ANTONIO FERNANDES NETO, Prefeito Municipal de 

Cosmopolis, Estado de Sao Paulo, no uso de suas 
atribuic;5es legais, 

FAZ SABER, que a Camara Municipal aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1 ° - Fica instituido 0 Programa Municipal de Educac;ao Ambiental na 
Rede Municipal de Ensino, como uma pratica educativa integrada, continua e permanente 
na modalidade de en sino fundamental, inicialmente do 1Q ao 5Q ana na elaborac;ao de 
projetos educativos, no planejamento de aulas e na analise do material didatico. 

Artigo r -Todas as unidades escolares do municipio estabelecerao em seu . 
plano de trabalho anual, de acordo com 0 curriculo da rede municipal, numero de horas 
suficientes para a aplicac;ao do Programa de que trata est a lei. 

Artigo r - Os programas e atividades de educac;ao ambiental, alem dos 
conteudos teoricos em salas de aula, deverao enfatizar a observac;ao direta da natureza, da 
sociedade e os problemas ambientais. 

Paragrafo unico - 0 estudo do meio, as pesquisas de campo e as 
experiencias praticas, que possibilitem aos alunos condic;5es para aplicac;ao dos conceitos, 

deverao estar previstas no projeto de cada escola entregue no inicio do ana letivo. 

Artigo 4° - As Unidades Educ~cionais deverao encaminhar a secretaria 
Municipal de Educac;ao, no infcio de cada ana letivo, 0 tema a ser trabalhado no presente 
ano. 

Artigo 5° - A Secreta ria Municipal de Educac;ao e 0 Conselho Municipal de 
Educac;ao deverao proceder a avaliac;ao criteriosa de cada projeto objetivando 0 

desenvolvimento de projetos de n(vel, adequados a realidade escolar da comunidade 
respectiva e ao curriculo da rede municipal. 

Artigo 6° - As despesas decorrentes da execuc;ao desta lei correrao por 
conta de dotac;ao propria constante do orc;amento, suplementada se necessario. 

Artigo 7° - Dentro de 90 (noventa) dias a presente lei sera regulamentada 
por Decreto do Executivo Municipal. 
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Artigo 82 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao. 

Artigo 92 - Revogam-se as disposi<;6es em contrario. 
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DR. ANT ~ANDES NETO PRt:~;~~NICIPAL 
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Publicado por afixa<;ao no quadro propri de Editai ~na a, na mesma data . 

• Kreitlow Bueno 
e Expediente 
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