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Institui a "Semana de identificação e apoio aos
alunos diagnosticados com Dislexia" no Estado
de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a "Semana de identificação e apoio aos alunos
diagnosticados com Dislexia" no estado de Mato Grosso.

§ Único - Fica instituída a segunda semana do mês de Outubro como a "Semana de identificação e apoio

aos alunos diagnosticados com Dislexia", a ser realizada anualmente nas escolas da rede de ensino pública

e privada no Estado de Mato Grosso.

Art. 2° - a "Semana de identificação e apoio aos alunos diagnosticados com Dislexia" passa a fazer parte do

Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso.

Art. 3° – o Poder Executivo regulamentará a presente lei nos termos da Emenda Constitucional nº 19/2001. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem
neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na
habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit
no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades
cognitivas. (Definição adotada pela IDA – International Dyslexia Association).

Entre as características dos disléxicos, podemos citar a lentidão do processamento de informações,
relacionadas à leitura, escrita e interpretação de textos. A dislexia não está relacionada à desatenção,
não  é  resultado  de  uma  má  alfabetização,  desmotivação  ou  baixa  inteligência,  mas  sim  uma
alteração neurobiológica, hereditária.

O disléxico precisa, portanto, de Atendimento Pedagógico Especializado para atingir os objetivos de
desempenho social e acadêmico satisfatório.

Em  nosso  Estado,  não  possuímos  uma  política  educacional  capaz  de  orientar  pais,  alunos,
profissionais da educação e profissionais da saúde de como lidar com alunos disléxicos.

Por isso, se instituída, essa semana vem para conscientizar a sociedade e o Governo de que é
possível viver e conviver com esse distúrbio, desde que identificado e tratado com acompanhamento
adequado em casa, centros de saúde e, principalmente na escola.

As ações para essa semana serão definidas pela comunidade escolar, como palestras, campanhas
educativas, oficinas, avaliação com equipe multidisciplinar, capacitação para professores e gestores,
envolvendo  toda  a  sociedade  em torno  de  um assunto  que  atinge  aproximadamente  12% da
população do nosso país, que é a dislexia.

Ante ao exposto é que apresento este Projeto de Lei para a apreciação e aprovação dos Nobres Pares
desta Casa de Leis.
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