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Cria no calend』rio de 
Eventos do Municpio 
de Est合ncia a SEMANA 
DA FAMUA NA 
ESCOLA e d言  outras 

pro柿d邑ncias. 

O PREFEITO MUNにIPAL DE ESTANCIA, ESTADO DE SERGIPE, Faz saber que a C合mara Municipal 

de Estancia, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1亜－ Institui-se no calend白rio o石cial de eventos no 合mbito territorial do municlpio de 

Est合ncia a "Semana da Famflia na Escola". 

Art. 29-A "Semana da Familia na Escola" destina-se a resgatar valores morais e culturais, 

visando uma convivencia pac什ica e harmoniosa entre estudantes, pais e educadores. 

Art. 3.- Durante a realizaC5o da "Semana da Familia na Escola" os pais participa崎o de 
palestras, oficinas e gincanas, em conjunto com os educadores e estudantes, fortalecendo a 
rela95o entre a familia, alunos e educadores. 

Art. 4- No decorrer da "Semana da Familia na Escola", os trabalhos educativos serきo 

conduzidos pelos professores, dentro da sala de aula, contando com o apoio da equi四  
unidade escolar. 
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Art. 5- A "Semana da Familia na Escola" terj por objetivo: 

I- Proporcionar a oportunidade de unir pais, filhos e escola numa semana de confraternizaC5o 
e re日ex旨o; 
II- Despertar para import合ncia do carinho, dos cuidados b自sicos (higiene pessoal, alimentag各。  
e saUde); 
Ill- Valorizar a import合ncia da familia na qualidade de aprendizagem dos有lhos; 
1いEstimular a interag言o entre pais, estudantes e escolas nos momentos de estudo; 
V- Conscientizar os pais da import合ncia do seu auxilio nas atividades escolares do石Iho. 

Art.6．・ A "Semana da Famllia na Escola", dever自 ser amplamente divulgada nas emissoras 
de r自dio e nos col白gios do municipio. 

Art. 70- Os estudantes, pais e educadores vencedores das brincadeiras e gincanas dever百o 
ser premiados com brindes a serem doados pela Prefeitura Municipal de Est合ncia. 

Art. 8- Esta lei entra em vigor na data de sua publicagきo, revogando-se as disposi96es em 
contrjrio. 
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