
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3697/2017 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

proceder a inclusão, no currículo das 

escolas da rede pública municipal do 

ensino fundamental, de disciplina que 

tenha por objetivo a preservação do meio 

ambiente, o equilíbrio ecológico e a 

exploração racional dos recursos hídricos. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a inclusão, no currículo das 

escolas da rede pública municipal de ensino fundamental, de disciplina que tenha por objetivo 

específico transmitir conhecimentos sobre a preservação do meio ambiente, o equilíbrio 

ecológico e a exploração racional dos recursos naturais. 

Art. 2º A disciplina deverá ser ministrada pelo período de 01 (um) ano letivo, e terá por 

objetivo a transmissão de conhecimentos e questionamentos dos problemas de preservação 

ambiental, equilíbrio ecológico e a compatibilização do desenvolvimento econômico com a 

exploração racional dos recursos da natureza. 

Art. 3º O aproveitamento e a assimilação dos conhecimentos deverão ser apurados mediante 

avaliação regular, que deverá ser considerada para efeitos de progressão escolar. 

 

Art. 4º Competirá à Secretaria Municipal de Educação fixar a denominação e o conteúdo 

programático e metodológico da disciplina de que trata esta Lei, atendidas a realidade social e 

as peculiaridades inerentes aos alunos do Município de Vila Velha. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e a inclusão da disciplina no 

currículo escolar no ano letivo imediatamente subsequente ao do início da sua vigência. 

Vila Velha, 18 de agosto de 2017. 
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