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INDICAÇÃO Nº. 012/2015
“Xadrez nas Escolas: um incentivo ao pensar”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também tem a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de
Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através da Secretaria de Educação, um estudo para criação
do projeto Xadrez nas Escolas: um incentivo ao pensar.
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Edson Medeiros de Souza, Diretor da Secretaria
Municipal de Educação.
Justificativa
Muitos municípios aderiram e estão aderindo ao projeto xadrez nas escolas, pois o
resultado é algo significativo e notório.
Este jogo que pode ser introduzido na sala de aula desde as primeiras séries,
comprovadamente estimula várias competências dos alunos, notadamente o exercício do pensar.
Segundo o relato de muitos professores que desenvolvem o projeto por todo o país, o
estudo e a prática do xadrez ajudam a aumentar a concentração, o espírito de respeito às regras,
as habilidades cognitivas, a observação e o raciocínio analítico-reflexivo dos alunos. Além de
tudo, estimula as lições de respeito e amizade, ou seja, fomenta a compreensão da ética como um
elemento indispensável para a formação e o convívio humano.
Do ponto de vista da estrutura pedagógica da escola o jogo ajuda a promover o trabalho
interdisciplinar, pois além da matemática, outras disciplinas podem usar do jogo de xadrez para
desenvolver o conhecimento dos alunos.
Dentro dessa perspectiva, um projeto desta envergadura pode ser discutido, articulado e
desenvolvido a partir de estudos no interior das escolas com o apoio da Secretaria de Educação.
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Como sugestão complementar, acredito ser interessante que cada sala de aula e/ou os
pátios das escolas tenham um tabuleiro e suas peças confeccionadas para o exercício concreto do
projeto.
Tenho absoluta convicção que o projeto contribuirá para elevar a qualidade do ensino de
nossos alunos e o gasto será mínimo. É importante que, pelo menos no início do projeto, os
professores envolvidos (multiplicadores) tenham uma ótima capacitação de um enxadrista, pois
isto garantirá o sucesso das atividades pedagógicas.
Pelas razões mencionadas, estou repetindo o pedido do ano passado, pois acredito na
relevância da indicação.
Plenário vereador João Caltabiano, 09 de março de 2015.
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