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Projeto de Lei No 02012021,16 de março de2O21.

:,inaÍa Municipal de EaÍretÍa5 - r
Protocolo no

Assinatu ra do Funcionário

A Câmara Municipal de

atribuiçÕes legais e regimentais,

APROVA:

AÍt. 10 - Cria a Política Municipal de Formação de Docentes
da Educação-Básica para as Tecnologias da lnformaçáo e Comunicaçáo
(PDTTC).

Art. 2o - Capacitar alunos para o uso de tecnologias da informação e
comunicação (TlCs) em processos e práticas pedagógicas.

AÉ. 3o - Estimular a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de docentes
em TlCs aplicadas à educação básica.

Art. 4" - Prevê o desenvolvimento de estratégias de monitoramento,
acompanhamento e avaliaçáo de uso dessas tecnologias com fins pedagógicos

nos sistemas de ensino.

AÉ. 5o - Adquirir, padronizar, normalizar e justificar os bens de informática
(notebooks, tablets, estações móveis de computadores, em televisores,

conexão de internet e retroprojetores).

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 16 de março de 2021 .

Ementa: "Dispõe sobre a criaçáo da

Política Municipal de Formaçáo de

Docentes da Educação_Básica para as

Tecnologias da lnformação e

Comunicação (PDTIC). e dá outras

providências."

Baneiras, Estado da Bahia, no uso suas
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JustiÍicativa

oprofessorvemdesenvolvendoumapráticapedagógicadandoaula,

passando conteúdo na lousa, conigindo provas e exercicios dos alunos' mas'

no entanto, este cenário'está sendo alterado com a chegada das novas

tecnologias que permitem uma nova proposta pedagógica' através da utilização

da tecnologia da informação. Desta forma reforça-se a importância do

proÍessor como elemento de ligação entre a tecnologia da informação e o

ensino aprendizagem Afinal ter o acesso à informação não garante

conhecimento, tornando-se necessário agir cognitivamente sobre essas

informações.

Sabemos que tecnologia da informação atinge as mais diversas áreas

do conhecimento e está presente no cotidiano das pessoas. pensando em

equipamentos, se a escola. deseia realmente avançar rumo ao novo modelo de

ensino proposto pela educação 4'O' investir em notebooks' tablets' estaçÕes

móveis de computadores' em televisores' conexão de internet e retropÍojetores'

sáo itens que iá permitem a criação de uma sala de aula colaborativa por meio

da tecnologia da informaçáo' sáo ferramentas de apoio para construçáo

conhecimento.

Por Íim, fica clara a existência da tecnologia da informação em nossas

vidas, assim como a importância dela como Íerramenta de apoio ao trabalho

pedagógico, para que seia possível um trabalho mais dinâmico' prazeroso e

eficientenaconquistaeconstruçãodoensino-aprendizagemdoeducando.

Sala das sessôes, 16 de março de2}21'
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