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Com fundamento no art. 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
Soberano Plenário, que aprove a realização de Audiência Pública, a ser realizada na Sala de Comissões
desta Casa de Leis no dia 18/04/2022, ás 09h00, com o uso do sistema de transmissão remota (online), para
debater a "Matriz Curricular para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, na rede pública estadual de
educação".

JUSTIFICATIVA

 

Segundo dispõe o art. 25 da Lei n° 9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar
relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e
as condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das
condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer
parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.

Nos ultimos anos, o Estado de Mato Grosso passou a reduzir carga horária mínima de algumas disciplinas,
de 02 (duas) horas para 01 (uma) hora, e em outras passou a torná-las optativas pela oferta por 01 (uma),
dentre as disciplinas:Ensino Religioso, Filosofia ou Sociologia, e optar por uma dentre as disciplinas: Língua
Inglesa ou Língua Espanhola, mediante a disponibilidade de professor habilitado e as características da
comunidade atendida. 

Em razão disso, este parlamentar apresentou o Projeto de lei nº 552/2021, que tramita neste parlamento, a
fim de se manter uma carga horária mínima para tais disciplinas, de acordo com a  lei de diretrizes e bases
da educação nacional.

Pelo exposto, tendo em vista que a exclusão de algumas destas disciplinas pode trazer prejuízos à formação
dos alunos da rede pública estadual, apresento a presente propositura a fim de que esta casa de leis
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promova o debate do Projeto de Lei n° 552/2021, e da temática junto a especialistas, solicitando o apoio dos
demais Deputados e Deputada, para aprovação da presente propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Março de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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