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Dispõe  sobre  a  inclusão  dos  conteúdos  de
cidadania, ética e política na rede estadual de
ensino 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 instituído na rede estadual de ensino público e particular o conteúdo de Cidadania, Ética e
Política como temas complementares das disciplinas de Estudos Sociais e História.

 

Art. 2º. O ensino sobre Cidadania, Ética e Política deverão integrar as disciplinas do ensino médio da rede
estadual de ensino público, de forma sistemática e permanente, como conteúdo curricular e não como
disciplina.

 

Art. 3º. Constitui conteúdo curricular de Cidadania, Ética e Política as questões relacionadas à formação do
indivíduo para o exercício da cidadania e as que visam despertar o senso de moral, ética e cidadania,
contemplando os seguintes aspectos:

I – ensino de valores éticos de compromisso com a coletividade e com os indivíduos, baseados em
relacionamentos de respeito às diferenças individuais, direitos e deveres do cidadão, igualdade de
oportunidade e de tratamento independente de etnia, gênero e classe social;

II – aprimoramento do caráter com apoio na ética e na moral, na dedicação à família e à sociedade para o
desenvolvimento da solidariedade humana;

III – preparo do cidadão para o exercício de suas atividades cívicas com fundamento na moral, no patriotismo
e na ação construtiva, visando o bem comum;

IV – inserção de fundamentos que despertem a conscientização e o incentivo ao pensamento e ações
sustentáveis, relacionadas ao meio ambiente;
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V – Compreensão do exercício de cidadania e dos valores éticos que se fundamentam a sociedade;

VI – Organização político-administrativa dos entes federados, Políticas Públicas, Responsabilidade Social e a
importância da formação ética, social e política do cidadão.

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Em todas as sociedades os objetivos da educação têm sido tema de amplas discussões, e uma das
principais é sobre a formação do indivíduo e a sua preparação prática para a vida social, formando indivíduos
para o exercício pleno da cidadania. Assim, a educação passa ser considerada como necessária para a
formação do cidadão e a cidadania, seu objetivo principal.

Um dos caminhos indispensáveis para alavancar o desenvolvimento dessas competências no educando é o
investimento na sua formação quanto à Cidadania, Ética e Política, o que lhe dará habilidades necessárias
para a participação efetiva na vida social e política, com a construção de personalidades morais que
busquem, de forma consciente e virtuosa, o bem pessoal e coletivo.

Com base nesse entendimento é que apresentamos este Projeto de Lei, cujo objetivo é propiciar aos alunos,
através dos conteúdos trabalhados, o conhecimento e a percepção na prática da defesa do princípio
democrático; o aprimoramento do caráter, com apoio na moral e na valorização e respeito à família e ao
semelhante; a compreensão dos seus direitos e deveres como cidadãos brasileiros e da organização
sociopolítica e econômica do País; a valorização da obediência à lei e o estímulo à busca pelos valores
éticos e morais.

Diante do exposto, solicito aos nobres Pares a aprovação desta proposta legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Setembro de 2021

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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