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Dispõe  sobre  a  plataforma  de  educação  à
distância  para  alunos  da  Rede  Estadual  de
Ensino durante as medidas de enfrentamento
da  propagação  e  combate  ao  Coronavirus
(Covid-19)  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 Fica o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação SEDUC,
autorizado a implementar a plataforma de educação à distância dos alunos da rede estadual
de ensino.

Parágrafo Único. A presente autorização tem validade durante o período de suspensão das
aulas presenciais.

Art. 2º O objetivo desta plataforma será exclusivamente transmitir conhecimento e conteúdo
didático pedagógico aos alunos da rede estadual de ensino.

Art. 3º A Secretaria Estadual de Educação ficará encarregada de promover todos os atos
necessários para a implementação, capacitação do corpo docente, criação de conteúdo,
controle de acesso da plataforma, tanto pelos profissionais de educação quanto pelos alunos,
avaliação e demais ferramentas.

Parágrafo Único. As medidas adotas pela Secretaria de Estado de Educação, em virtude da
presente lei, deverão ser submetidas ao Conselho Estadual de Educação.

Art. 4º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O vírus denominado COVID-19 tem causado preocupação dos órgãos Nacionais e
Internacionais de saúde devido a sua grande capacidade de transmissão.

Por isso a importância das políticas públicas no sentido de frear seu avanço.

A partir daí o Governo do Estado de Mato Grosso tem tomado medidas de enfrentamento da
propagação do vírus e, uma dessas medidas é a suspenção temporária das aulas na rede
pública estadual.

Esta proposição tem como objetivo disponibilizar conteúdo de qualidade aos alunos da rede
pública estadual de ensino, através de ferramentas digitais, a fim de evitar o ócio improdutivo.
Devido à urgência e relevância deste tema, peço o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação desta proposta legislativa.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual

2


