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Dispõe  sobre  a  inclusão  do  tema  educação
ambiental e clima como conteúdo transversal
no currículo das redes públicas e privadas 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. 1° Fica autorizado a inclusão na grade curricular das escolas das redes pública e privada de educação
infantil e ensino fundamental do Estado de Mato Grosso como tema transversal, o conteúdo: educação
ambiental e clima.

Art. 2° O tema acima citado deverá abordar princípios da educação ambiental e do clima, devendo ser
elaborado pelo setor técnico responsável da Secretária de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso.

Art.3° A inclusão desta disciplina tem por finalidade:   

I - A preservação, o fortalecimento a informação sobre a educação ambiental e o clima;

II - O fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de respeito ao meio ambiente;

III - A valorização da fauna da flora e da biodiversidade;

IV - O aprimoramento do caráter, com apoio da escola da família e da comunidade;

V - A compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros para com o meio ambiente;

VI - O preparo do cidadão para o exercício das atividades de combate ao desrespeito ao meio ambiente,
visando ao bem comum;

VII - A valorização da obediência à Lei, do trabalho e da integração comunidade.

VII – Fazer com que os jovens e crianças, tenham conhecimento em educação ambiental do clima e os
impactos em sociedade;
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Art. 4° A carga horária será estipulada de acordo com o calendário letivo anual.

Art. 5° A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso proporcionará cursos de qualificação
e formação específica para os professores, bem como incluirá em seus processos seletivos a necessidade
de profissionais qualificados no referido tema, como forma de assegurar o cumprimento do disposto nesta
Lei.

Art. 6° Esta lei será regulamentada em até 120 dias da data da sua publicação.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma proposição que tem por objetivo a garantia dos direitos básicos das crianças e dos
adolescentes que frequentam estabelecimentos de ensino no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), “são temas que estão voltados para a compreensão e para a
construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva
e com a afirmação do princípio da participação política. Isso significa que devem ser trabalhados, de forma
transversal, nas áreas e/ou disciplinas já existentes”. Os temas transversais, nesse sentido, correspondem a
questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana.

Com base nessa ideia, o MEC definiu alguns temas que abordam valores referentes à cidadania: Ética,
Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. No entanto, os
sistemas de ensino, por serem autônomos, podem incluir outros temas que julgarem de relevância social
para sua comunidade.

O meio ambiente não pode ser objeto de disputa. Temos emergência na sobrevivência das espécies. A
fauna e a flora estão sendo atingidas diariamente e é responsabilidade do estado defender p meio ambiente,
assim a forma mais eficaz e justa é repassar aos estudantes tal necessidade para que assim o futuro da
pátria esteja resguardado, pois se continuarmos a degradar a fauna e a flora, tendo como resultado um clima
negativo ao crescimento populacional iremos nos perder iremos perder a vida.

É sabido e de conhecimento de todos que a cada ano nosso clima está diferente, nos que moramos em um
estado com tanta biodiversidade estamos sofrendo a cada dia com as altas temperaturas e queimadas,
fazendo com que tanto a população humana como os animais estejam perdendo vida, precisamos fazer algo
e a disciplina de educação ambiental e clima, fara com que os jovens mudem e valorizem nosso futuro.

A única forma de mudar o mundo é com a educação e assim pedimos apoio dos nobres pares.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Janeiro de 2020
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Valdir Barranco
Deputado Estadual
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