
 
 

 

Resolução CME nº 13/2022 

                                                                            
Determina a inclusão no  Currículo Escolar 

das temáticas de Mobilidade humana, 
Musicalidade e Afro indígena na Rede 

Municipal de Ensino de Mato Castelhano. 
                                                                                                  

  

O Conselho Municipal de Educação do Município de Mato Castelhano, no uso de suas 

atribuições legais que confere o inciso III do artigo 11 Da Lei Federal nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996 e Lei 280/2003 alterada pela Lei 693/2016 que cria o Conselho Municipal 

de Mato Castelhano. 

 Considerando que os temas contemporâneos transversais são assuntos de interesse 

dos estudantes e de relevância para o desenvolvimento do cidadão; 

 Considerando que a transversalidade oportuniza uma prática educativa interdisciplinar 

onde se aprende a teoria e na própria escola praticar esse aprendizado; 

Considerando que a transversalidade foi amplamente abordada no parecer nº 7/2010; 

nos PCNs/1996; na LDB 9496/96; ainda determina como referencia nacional obrigatória a 

adequação dos currículos e propostas pedagógicas para inserção de temas transversais 

integrados ao conteúdo da educação básica com abordagem que afeta a vida humana em 

escala local, regional e global. 

Considerando que está incluso na meta 5 do Documento Orientador Municipal, como 

estratégia que contempla a transversalidade de temas fundamentais na formação do sujeito. 

Diante do exposto resolve: 

Art.1º A inclusão do tema contemporâneo transversal da Musicalidade na área de 

Artes da Educação Básica das escolas do Sistema Municipal de Ensino. 

$ 1º Segundo aa Base Nacional Comum Curricular/2014 a musicalidade é uma 

importante área de conhecimento, dentro do ensino, representa também um patrimônio 



 
 

 

histórico e cultural da humanidade, portanto a música na Educação Básica é fundamental para 

desenvolver a percepção sensorial; 

$2º A interpretação e a organização de estímulos recebidos pelos sentidos que 

identificam objetos e acontecimentos; 

$3º Recomenda-se que este tema seja trabalhado no turno normal de aula, na 

disciplina de Educação Artística, de forma semanal; 

$ 4º Que se ofereçam Projetos em contra turno no Centro de Referencia Municipal 

dando mais oportunidade aos interessados. 

Art. 2º A inclusão do tema da Mobilidade Humana em todos os anos da Educação 

Básica como parte integrante do currículo normal e do fazer pedagógico. 

$ 1º A mobilidade humana é uma demanda social relevante no contexto atual.  

Pessoas estão sendo afetadas com diversas situações que as obrigam afastar-se de seu 

país de, ou do seu contexto, como conflitos raciais, étnicos, financeiros, ideológicos, 

entre outros, nesta condição buscam abrigo em outras regiões, precisando de 

acolhimento,  compreensão e amparo promovendo sua inclusão; 

$ 2º A realização de estudos, com os alunos da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, que se relacionem a esta temática podendo criar situações de 

aprendizagem que auxiliem na formação de atitudes e valores de cidadania e 

solidariedade, inclusas nas disciplinas diárias, atendendo as Competências Gerais 

preconizadas pela BNCC/2014 e DOM/2014. 

Art. 3º Que se ofereçam projetos relacionados a temática Afro indígena na Educação 

Infantil com o objetivo de resgatar a contribuição destes povos na miscigenação 

populacional. 

Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Educação possibilitar formação continuada 

aos profissionais da Educação do Sistema, subsidiando os recursos necessários para o 



 
 

 

desenvolvimento do tema Mobilidade Humana tão emergente em nossa realidade e a 

nível mundial.  

 

 

Art. 5º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Mato Castelhano, 25  abril de 2022. 

Aprovado por unanimidade conforme ata nº 05/2022 

    Lucila Maria Graboski 

        Presidente CME 

 

 

 

  

 


