Indicação Nº 144/2017
O Vereador Isaias Ferreira de Oliveira, no uso de suas atribuições e em conformidade
com a Lei Orgânica do Município e Regimento desta Casa requer após a tramitação
regimental, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a seguinte
Indicação:

“Propõe instituir os jogos escolares no município
de Mucuri e, dá outras providencias”.

JUSTIFICATIVA

Senhor presidente, senhores vereadores,
A presente indicação tem por objetivo instituir os Jogos Escolares, no âmbito do
Município de Mucuri, com a finalidade de estimular a prática de esportes pelos jovens
como forma de prevenção para uma vida saudável, promover intercâmbio sócio
desportivo da juventude, integrar, promover e formar jovens atletas através do esporte
escolar e amador em nosso município, bem como despertar-lhes o interesse pelo ideal
olímpico.
A prática esportiva como instrumento educacional visa ao desenvolvimento humano e
capacita o educando a desenvolver suas competências sociais e comunicativas, essenciais
para o seu processo de desenvolvimento individual e social, ao mesmo tempo em que o
esporte se constitui num instrumento pedagógico.
Os Jogos Escolares de Mucuri cumprem também a finalidade de estimular a prática
esportiva em todas as escolas públicas e privadas localizadas no município e a mobilização da
comunidade escolar em prol do esporte educacional e, Incentiva a integração entre o
estabelecimento de ensino e a comunidade escolar, através das atividades esportivas,
reforçando o espírito de grupo entre as escolas participantes.

Os Jogos Escolares marcam o início de um processo capaz de revolucionar o
esporte em nosso município, seja como instrumento de educação e socialização dos
nossos jovens, seja como campo de observação e descoberta de talentos para o
esporte profissional.

Além do espírito competitivo, os jogos promovem inclusão social, complementam a
educação pedagógica nas escolas da rede pública e privada, melhoram a autoestima e
a saúde de nossos alunos e detectam novos talentos para o esporte.
A execução dos jogos se justifica por proporcionar aos alunos da rede pública
escolar e privado a prática do esporte educacional e, com esta prática, reforçar a sua
cidadania, direcionando-os à construção de um mundo melhor, livre de qualquer tipo de
discriminação, através de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade e cultura da
paz, dando continuidade ao processo pedagógico vivenciado nas escolas.
Os jogos proporcionam a construção de valores, conceitos e a vivência de
realidades diferentes daquelas do cotidiano do aluno, contribuindo para o seu
desenvolvimento integral como ser social, estimulando o pleno exercício da cidadania e
valorizando o seu tempo
Acredito que valores como socialização, responsabilidade, cooperação, respeito,
liderança, personalidade, persistência e vida saudável podem ser alcançados por meio
da prática esportiva, fazendo do esporte um importante elemento humanizador para
preparação de jovens e crianças na vida em sociedade. Assim, submeto apresente
indicação contando com o imprescindível apoio dos meus pares para a sua aprovação.

Câmara Municipal de Mucuri, em 27 de setembro de 2017.

Isaias Ferreira de Oliveira (PSC)
Vereador de Mucuri – BA

