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AUTORIZA  MUNICIPIOS  A  ESTABELECEREM
QUE OS AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PASSAM  A  SER  CONSIDERADOS  COMO
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA
FORMA QUE MENCIONA.

 Art. 1º - Os municípios que compõem o Estado de Mato Grosso, ficam autorizados, a considerar o Agente
de Educação Infantil ou cargo correlato com outra denominação, 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.

Art. 2º - as disposições desta lei somente terão efeitos àqueles que atuaram nas funções do artigo 1º no
período de 1996 à 2006.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A educação infantil é um direito social e impõem a 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).

Nessa atividade , além do professor, existe, também, outros profissionais que auxiliam a essa atividade
educacional , sendo chamados de profissionais de apoio (Agentes ou Auxiliares de Educação Infantil ).

Esses agentes, por sua vez, conforme a sua formação  estão aptos ao exercício da função docente junto à
pequena infância.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5615, fixou, por exemplo, que os Técnicos de Apoio Educativo do
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Colégio de Aplicação da USP têm direito ao reconhecimento como professores de educação infantil, para
todos os efeitos.

Esse entendimento, portanto, faculta aos municípios adotarem tal direção.

O presente projeto de lei autoriza os municípios a efetuarem tal reconhecimento em seus territórios para
valorizar tais profissionais.

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 25 de Maio de 2022

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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