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Dispõe sobre a obrigatoriedade de ensino das
disciplinas  de  História  de  Mato  Grosso,
Geografia de Mato Grosso e Literatura de Mato
Grosso na rede estadual de ensino do Estado de
Mato Grosso e dá outras providências.

        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. 1º Ficam obrigadas as escolas da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, implementar em
sua grade curricular, as disciplinas de História de Mato Grosso, Geografia de Mato Grosso e Literatura de
Mato Grosso.

Art. 2º O ensino de cada uma das disciplinas deve ser implementado nas três séries do Ensino Médio, sendo
uma por ano/série, com carga horária anual mínima de 40h (quarenta horas) para cada uma das disciplinas.

Art. 3º A oferta das disciplinas deverá ocorrer no horário regular de aulas das escolas da rede estadual de
ensino.

Art. 4º O Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso emitirá as normas necessárias à
execução desta lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada Município do Estado de Mato
Grosso.

Art. 5º Fica facultado ao Governo do Estado, diretamente ou por intermédio de fundo específico destinado à
Educação, criar campanhas publicitárias visando esclarecer e conscientizar a população sobre a
necessidade de inclusão das disciplinas de História de Mato Grosso, Geografia de Mato Grosso e Literatura
de Mato Grosso nas escolas da rede estadual de ensino.

Art. 6º O Estado de Mato Grosso, no âmbito da política estadual de educação, estimulará e apoiará o
sistema estadual na execução desta Lei, mediante incentivos aos Municípios e as escolas, conjuntamente
com a Secretaria de Estado de Educação e órgãos afins, a criar formas de viabilizar esta Lei através de
parcerias ou convênios.

Art. 7º A concessão de recursos ao programa dependerá de regulamentação do Governo do Estado,
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observada sua conveniência e oportunidade.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Pouco se conhece da História, Geografia e Literatura de Mato Grosso. Isso, por uma única razão, tais
disciplinas não são lecionadas nas escolas do Estado de Mato Grosso, de modo que é oportunizado aos
alunos da rede estadual de ensino obter conhecimento e cultura dos estados nordestinos e sulistas, por
exemplo, enquanto nada se aprende a respeito de seu Estado natal.

Sendo assim, imprescindível que além de conhecer a História, Geografia e Literatura brasileiras, também
seja possível transferir conhecimento mínimo de tais disciplinas do Estado de Mato Grosso aos alunos da
rede estadual de ensino.

Desta feita, sendo aprovada a presente Lei e sendo colocada em prática, será possível despertar no discente,
o interesse em conhecer melhor quanto a história, Geografia e Literatura de seu Estado, inclusive, lhe será
possível conhecimento básico mínimo para participação em concursos públicos em que tais disciplinas são
exigidas.

Tamanha a importância de se conhecer sobre o seu Estado natal, que o aluno acaba sendo despertado em
conhecer riquezas naturais de outros estados, com chapadas, parques, praias, sem sequer conhecer as
riquezas de seu próprio Estado.

Por tudo isso, melhor caminho não há, do que a educação, para cultivar a semente do conhecimento nos
adolescentes e adultos estudantes, oportunizando a estes, conhecer um pouco da cultura, da história, dos
costumes, das riquezas naturais, dos tipos de vegetação, entre tantos outros temas possíveis e sem
fronteiras para um Estado da dimensão do Estado de Mato Grosso.

Nobres pares, por tudo isso, mais do que necessária, é urgente a necessidade de aprovação da presente lei,
de modo a proporcionaraos alunos mato-grossenses o contato com as disciplinas de História de Mato
Grosso, Geografia de Mato Grosso e Literatura de Mato Grosso.

Face ao exposto, e, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação dos distintos Pares, aos quais
conclamo, nesta oportunidade, dispensarem o mesmo apoio para sua regimental e merecida aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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