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PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

“Dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis terem ci-

ência do processo pedagógico e participar da definição 

das propostas educacionais e da outras providências.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA 

 

Art. 1º É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico e participar da 

definição das propostas educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da 

Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Parágrafo único. O direito de que trata o caput deste artigo deverá ser exercido por meio de 

oferta, pela instituição de ensino, de no mínimo duas reuniões pedagógicas por semestre com 

os pais ou responsáveis legais dos alunos. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: 

 

I – informar pai e mãe, conviventes ou não com os filhos e, se for o caso, os responsáveis le-

gais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola, conforme prescrito no inciso VII, art. 12 da Lei nº 9.394/1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

II – notificar ao Conselho Tutelar da circunscrição escolar a relação dos alunos que apresen-

tem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, con-

forme prescrito no inciso VIII, art. 12 da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional; 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2019. 

 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO                                                                                                                               

Deputado Estadual  

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 227 da Constituição Federal preconiza ser “dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito a 

educação”. Reconhecido está a necessidade de participação conjunta da família, da sociedade 

e do Estado com vistas a atingir a meta de garantir o futuro das nossas crianças, adolescentes 

e jovens. 

 

A escola tem papel fundamental no ensino da criança e do adolescente, e é por isso 

que os pais precisam participar do dia a dia escolar de seus filhos. Quanto mais os pais 

estiverem presentes nas reuniões escolares, mais poderão acompanhar o que a escola tem 

oferecido e como está a evolução ou não do seu filho. 

 

Assim, os mesmos terão espaço para participar também do processo de formação 

pedagógico e proposta educacional dada pela escola. Também ficarão por dentro do conteúdo 

que é replicado aos filhos, saberão quem são os professores, as atividades pedagógicas e, além 

disso, quais são os princípios que a escola ministra ao aluno. 

 

Estou certo que a interação entre escola e família influenciará diretamente nos 

resultados do aluno dentro de sala de aula. 

 

Diante do exposto, é que ora apresentamos esta proposição, esperando contar com o 

indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação. 
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