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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Educação, Alan Porto, sobre a implantação da plataforma do
software Microkids nas escolas da rede pública.

Face à Nota Técnica nº 166/2021/NTECEDU/CODS/SUTI/SEDUC, renovamos a indicação legislativa para1.
implantação do software Microkids na rede de educação do estado para atualização das informações
contidas na referida nota.
Já há possibilidade, inclusive orçamentária, para a realização da demanda?2.

JUSTIFICATIVA

Após uma profunda avaliação dos impactos sobre os indicadores de qualidade da educação, o Sistema
Microkids foi aprovado para fazer parte do primeiro Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério da
Educação – MEC em 2007, e recentemente, em 2018, foi aprovado integralmente e sem ressalvas para o
Novo Guia de Tecnologia.

Nesse sentido, sabendo da importância de implantação do referido software, vimos novamente solicitar
dessa Secretaria se já há consições de realização da demanda solicitada, sendo a indicação uma proposta
legislativa de nosso mandato e uma de nossas principais bandeiras de atuação na atuação parlamentar. 

A nota técnica citada encontra-se anexa devendo ser envianda junto à proposição legislativa.

Visando a inclusão da educação inclusiva nas escolas, conclamo aos meus nobres pares a aprovação desta
proposição, certo de que esse software ajudará e muito no desenvolvimento escolar dos alunos por ele
assistidos.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2023
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