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LEI Nº 1089/2012 – DE 21 DE AGOSTO DE 2012 
“ INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO 
JOÃO DO PAU D’ALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
JOSÉ DINAEL PERLI, Prefeito Municipal de São João do Pau 
D’Alho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, FAZ SABER que a CÂMARA 
MUNICIPAL aprovou e Ele SANCIONA e PROMULGA a 
seguinte Lei:- 

 

Artigo 1º - Fica instituída a Educação ambiental na Rede 
Municipal de Ensino, como uma prática educativa integrada, de maneira 
transversal/interdisciplinar, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidade do ensino formal, na elaboração de projetos educativos, no 
planejamento de aulas e na análise do material didático. 

Artigo 2º - Todas as unidades escolares do município 
estabelecerão em seu plano de trabalho anual, suficiente horas para a 
programação e desenvolvimento de atividades sobre educação ambiental a 
serem realizadas pela própria escola e/ou pelos professores de cada disciplina.  

Artigo 3º - Os projetos e atividades sobre educação ambiental, 
além dos conteúdos teóricos, deverão enfatizar a observação direta da natureza e 
os problemas ambientais, o estudo do meio, as pesquisas de campo e as 
experiências práticas deverão possibilitar aos alunos, adequadas condições para 
aplicação dos conceitos. 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.   

 

Prefeitura Municipal de São João do Pau D’Alho, aos vinte e 
um (21) dias do mês de agosto de dois mil e doze (2012). 

  
 

JOSÉ DINAEL PERLI 
Prefeito Municipal 

 
Registrado no livro próprio e publicado por afixação na 

Secretaria da Prefeitura Municipal, na data supra. 
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Diretor Executivo 
 

 
 


