PROPOSTAS APROVADAS DO PJ CARANDAÍ - 2017
SUBTEMA 01
EDUCAÇÃO POLÍTICA E CURRÍCULO
PROPOSTA 01

Incluir na Lei Nº1947/2010, do Município de Carandaí, o conteúdo
“Educação Política”, no currículo escolar do ensino fundamental das
escolas da rede municipal, contendo o estudo do sistema político
brasileiro e o estudo da estrutura, funcionamento, departamentos e
secretarias da Câmara de Vereadores e Prefeitura.
PROPOSTA 02

Que o currículo escolar passe a ser mais diversificada com planos de
ensino que aumentem a curiosidade dos alunos sobre temas
relacionados à realidade sócio-política local.
PROPOSTA 03

Que as escolas passem a usar mais a mídia em aulas práticas para
ensinar suas disciplinas.
PROPOSTA 04

Que os assuntos relacionados ao tema política passem a estar
presentes em todas as disciplinas da grade curricular, em rodas de
conversa e debates entre alunos e professores.
SUBTEMA 02
INTERAÇÃO ENTRE ESCOLA E SOCIEDADE
NA FORMAÇÃO POLÍTICA DOS JOVENS
PROPOSTA 05

Criação de um conselho em Carandaí formado, exclusivamente, por
alunos integrantes do ensino médio, escolhidos através de votação, a
fim de reunir e apresentar diretamente aos governantes as
necessidades das escolas, dos alunos e da comunidade a que
pertencem.

PROPOSTA 06

Incluir, na “Semana mais Vida”, das escolas de Carandaí, que realizam
essa programação, temas, rodas de conversas sobre empoderamento
da comunidade para discutir sobre a mulher, negritude e juventude.
PROPOSTA 07

Que bimestralmente nas escolas um dia letivo seja destinado a
realização de rodas de conversa, oficinas e gincanas envolvendo toda a
comunidade escolar, sociedade e os poderes públicos focados nas
demandas da sociedade.
PROPOSTA 08

Passar a abrir as escolas aos finais de semana para práticas de oficinas
com a comunidade escolar e local, realizando rodas de conversa sobre
empoderamento da comunidade, gincanas e palestras informativas
com temas focados em política e cidadania.
SUBTEMA 03:
EDUCAÇÃO POLÍTICA PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA
E PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS
PROPOSTA 09

Que no Projeto Político Pedagógico (PPP) nos itens referentes ao
atendimento diferenciado ao aluno, relacionados com inclusão, da
Escola Estadual Francisco do Carmo fossem acrescentados projetos e
programações entre alunos, família e escola voltados para a formação
política e cidadã.
PROPOSTA 09

Introduzir curso de formação nas escolas sobre gestão democrática
para professores e alunos.
PROPOSTA 09

Introduzir no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas com ensino
médio a realização periódica de aulas de formação sobre gestão
democrática e participativa para a comunidade escolar, bem como a
realização de ações que proporcionem uma maior comunicação dentro
da escola, confecção de jornais e informativos sobre o grêmio e a
gestão.

PROPOSTA 10

Que no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas com ensino médio
seja obrigatória a inclusão e formação de grêmios estudantis e a criação
de uma associação de pais, mestres e alunos, juntamente com a
disponibilização de infraestrutura necessária para o funcionamento
destes órgãos.

