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"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

PROJETO ALUNO NOTA DEZ E DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA, usando das atribuições legais, lhes conferidas

através da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara Municipal
aprovou o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1°. É criado o PROJETO ALUNO NOTA DEZ, destinado a

homenagear anualmente, aos alunos que obtenham os melhores resultados em sua
unidade de ensino.

(um) aluno por serie de cada escola e n
- '~

Art. 3°. O nome d~aluÍ'1Q.
em Reunião de Conselho de Classe d~jE~bola[~A~rfinali:êeieãdáQin\Ó'I~tivo.

§ 1° - O aluno deverá ter a maior média final das notas,
independente da série em que estudar, de acordo com o sistema de avaliação em

vários aspectos como frequência, notas, participação, organização, comportamento,

respeito e acompanhamento dos pais ou responsáveis.

§ 2° - A Secretaria da unidade de ensino fornecerá ao
Conselho de Classe a média final dos alunos de cada série

§ 3° - O diretor da escola informará ao Poder Legislativo
Municipal, no final de cada ano, os alunos nata dez da respectiva escola.

Art. 4°. - O PROJETOALUNO NOTA DEZ deverá entregar um
diploma contendo o emblema do Município, sendo confeccionado especialmente
para fim expresso nesta Lei;

Projeto todos os
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§ 1° - No Diploma constará o nome do aluno, série ou ano em
que estuda nome da unidade de ensino, filiação, além da homenagem que lhe está

sendo prestada.

§ 2° - No verso do Diploma constarão dados referentes ao

Registro Escolar e parecer descritivo sobre o desempenho do aluno referente à área
cognitiva, afetiva psicomotora, que serão preenchidos pela unidade de ensino, sob a

responsabilidade da mesma, devendo constar logo após, a assinatura da Direção.

§ 3° - No verso do diploma constarão também registras
referentes ao número e página do Livro em que está sendo registrado o Diploma.

§ 4° - O Diploma será assinado pelo Prefeito, Secretário de

Educação do Município e pelo Presidente da Câmara de Vereadores.

Art. 5° - Os alunos escolhidos nos termos desta Lei serão
homenageados em Ato Solene, no encerramento do ano letivo municipal, na
presença de autoridades e imprensa em Sessão Ordinária ou Extraordinária da

Câmara Municipal, a ser previamente. agendada e comunicada ªo::; Diretores das
Escolas pela Secretária Municipal.

Parágrafo Único.... Os alunos vencedores poderão receber

brindes ou prêmio como forma de incentivo por apoiadores e patrocinadores como

Comerciantes, Empresários, Vereadores, Prefeito e outros do POder Executivo.

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