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OBS.: OS TEMAS SÓCIOEDUCACIONAIS/CONTEÚDOS OBRIGATÓRIOS SERÃO ABORDADOS DE FORMA CONVENIENTE, DE
ACORDO COM O CONTEÚDO DA DISCIPLINA, NO DECORRER DO ANO LETIVO.

Temas Socioeducacionais/conteúdos obrigatórios: (De que forma serão trabalhados nas disciplinas ou
em forma de projetos e citar a legislação de cada um no Plano de Trabalho Docente)
História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Lei nº 11.645/08);
Prevenção ao uso indevido de drogas, Sexualidade Humana, Enfrentamento à Violência contra a
Criança e o Adolescente: Direito da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.°11525/07);
Educação Fiscal, Educação Tributária (Decreto n.°1143/99 – Portaria n.° 413/02);
Educação Ambiental (Lei Federal n.° 9795/99 – Decreto n.° 4281/02);
História do Paraná. (Lei n.° 13.181/01);
Música (Lei n.°11769/08);
Estatuto do Idoso (Lei 10741/03): conteúdos voltados ao envelhecimento, ao respeito e a valorização
do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria;
Educação para o Trânsito (Lei 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro);
Brigadas Escolares (Decreto 4837/2012);
Hasteamento de Bandeiras e execução de Hinos Instrução nº 013/2012 SUED/SEED e Lei nº 12.031
de 21/09/2009;
Educação Alimentar e Nutricional e Educação em Direitos humanos – Lei nº 11.947 de
16/06/2009, Resolução nº 01/2012 – CNE/CP.

