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DISPÕE  SOBRE  O  RECONHECIMENTO  DE
AGENTES  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  COMO
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA
FORMA  QUE  MENCIONA  “  LEI  ANA  LUIZA
HAGEMANN LOPES.”

Art. 1º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil ou cargo
correlato com outra denominação, no âmbito das escolas públicas estaduais e municipais de educação
básica, será reconhecido, para todos os efeitos, como Professor de Educação Infantil ou em função docente
correlata com outra denominação, desde que atenda os requisitos de formação para o magistério da
educação infantil fixados na legislação educacional.

Parágrafo único: O reenquadramento funcional do profissional de que trata esta Lei como Professor de
Educação Infantil observará, no que couber, o plano de cargos dos profissionais da educação em vigor em
cada município e, quando for o caso, o plano de cargos dos profissionais da educação vinculados a escolas
estaduais, seja no âmbito da Secretaria de Estado de Educação ou das demais instituições de ensino público
ou particular.

Art. 2º - as disposições desta lei somente terão efeitos àqueles que atuaram nas funções do artigo 1º no
período de 1997 à 2007.

ARt.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 

O direito à educação infantil é fruto de inúmeras lutas de vários segmentos da sociedade, dos quais
destacamos os movimentos de mulheres, sindicatos, universidades, entidades acadêmicas, entre outros.
Como parte desse processo, cabe ressaltar as exigências de escolaridade para o magistério da educação
infantil (LDB 9394/96) e a obrigatoriedade de escolarização na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escolar), como
determina a Constituição Federal (EC 59/09).
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Nas unidades de educação infantil, além da presença de professores, é comum a existência de outros
profissionais da educação que apoiam as atividades realizadas pelos docentes. Entretanto, muitos desses
profissionais de apoio (Agentes ou Auxiliares de Educação Infantil, como em geral são tratados) também
concluíram a formação ao magistério da educação infantil e, logo, do ponto de vista dos requisitos de
escolaridade, estão aptos ao exercício da função docente junto à pequena infância.

Ora, em recente decisão sobre a ADI 5615, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a Lei
Complementar 1202/13, em vigor no Estado de São Paulo, decidiu que os Técnicos de Apoio Educativo do
Colégio de Aplicação da USP têm direito ao reconhecimento como professores de educação infantil, para
todos os efeitos.

O marco temporal sugerido na norma decorre do comando do artigo 87, §1º da Lei Nº 9.394/96  - que
estabeleceu a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional:

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o
Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

Ora, isso constitui jurisprudência robusta para que, no Estado de Mato Grosso e em outros entes federativos,
tal medida possa ser replicada, fazendo-se assim justiça ao trabalho e à formação de profissionais que se
dedicam ao complexo e desafiador cotidiano em escolas de educação infantil.

Dito isso, rogo aos nobres pares o apoio necessário para aprovar este projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Março de 2022

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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