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INSTITUI  A  CAMPANHA  "CONEXÃO
SOLIDARIA"  DE  INCENTIVO  À  DOAÇÃO  DE
CELULARES,  NOTEBOOKS  E  TABLETS  A
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO
ÂMBITO DO 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. 1º Fica instituída a campanha de incentivo à doação de celulares, tablets e notebooks para que alunos
da rede pública de ensino em situação de constatada vulnerabilidade tenham acesso às aulas pelo sistema
virtual.

Art. 2º Considera-se em situação de vulnerabilidade, para os fins do disposto nesta lei, o aluno cuja família
esteja inscrita em cadastros para programas sociais do governo ou que de outra forme comprove a total
Impossibilidade de aquisição dos aparelhos de que trata esta lei.

Art. 3º  Poderão ser doados:

I - Celular e tablete com até 7 anos de utilização, que devem ligar normalmente, possuir conexão wi-fi e 3G
funcionando, além de possuir o carregador;

II – Notebook com até 7 anos de utilização, que devem ligar normalmente, ser doado com o carregador,
conexão wi-fi funcionando, pelo menos 1 porta USB funcionando, HD com capacidade mínima de 256GB e
memória RAM mínima de 4GB.

§ 1º Os aparelhos devem estar formatados sem conter qualquer informação/dado do doador.

§ 2º Carregadores extras, que estejam funcionando, também podem ser doados.

Art. 4º O Executivo poderá regulamenta esta lei.

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

Considerando que o (re)início das atividades letivas das escolas estaduais do Estado de Mato Grosso, se
deu de forma não presencial, utilizando-se do uso de recursos digitais de aprendizagem, denominado de
“Aprendizagem Conectada” conforme divulgado pela Secretaria de Estado e Educação (SEDUC).

Considerando ainda a necessidade de viabilizar a todos os estudantes da rede pública acesso às tecnologias
necessárias ao processo de aprendizagem virtual, em particular ao Ambiente Digital de Aprendizagem
disponibilizado pelo Governo de Mato Grosso, "Aplicativo Teams", com objetivo de completar o conteúdo do
ano letivo. 

Considera-se também que até o presente momento não há uma data definida para o retorno de 100% (cem
por cento) das atividades presenciais de ensino na rede estadual, devido as medidas de enfrentamento a
pandemia da Covid-19.

Ademais, como é de conhecimento publico e notorio, muitas famílias matogrossenses se enquadram em
situação de vulnerabilidade social, o que dificulta o acesso à algumas tecnologias simples, como é o caso
dos celulares smartphones. Em contrapartida, há famílias que trocam celulares com certa frequência e que,
por isso, possuem mais de um aparelho sem utilização.

Desse modo, o objetivo da presente proposição é estabelecer uma campanha de solidariedade "conexão
solidaria" em que a sociedade civil possa promover a igualdade material tão almejada por nossa Constituição
Federal.

Muitas ações desta casa de leis, bem como do Governo do Estado e em todas as esferas de Poder, têm se
ocupado das mazelas causadas pelo novo coronavírus. Entretanto, teme-se que não seja possível uma ação
positiva do Estado que venha a atender à necessidade imediata dos alunos da rede pública.

Dessa forma, entendemos ser justo e meritório o engajamento de todos para minimizar os impactos
negativos para os menos favorecidos na luta pela formação escolar.

Portanto, espero dos nobres pares apoio para a sua aprovação do presente projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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