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PROJETO DE LEI Nº       /2022 

 
Dispõe sobre a participação em eventos e 

competições esportivas oficiais do estudante 

atleta regularmente matriculado nas instituições 

estaduais de ensino da rede pública e privado, 

na forma que especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º Para os efeitos desta lei, estudante atleta é aquele regularmente matriculado nas instituições 

estaduais de ensino da rede pública e privado, que pratica uma modalidade olímpica, em processo 

de seleção ou selecionados para as equipes escolares, municipais, regionais, estaduais ou nacionais. 

 

Art. 2º Fica assegurado ao estudante atleta que esteja participando de eventos ou competições 

oficiais: 

 

I – A dispensa das aulas durante o período em que estiver atuando; 

 

II – A realização de provas em data ou horários alternativos, em caso de coincidência entre o 

calendário escolar e o calendário esportivo, sem cobrança de qualquer taxa ou valor adicional. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, deverá ser assegurado o acesso aos conteúdos e o 

cumprimento da carga horária prevista em Lei Federal, mediante reposição de aulas na modalidade 

presencial ou à distância. 

 

Art. 3º Para o exercício do direito de que trata esta Lei, o vínculo à prática esportiva deverá ser 

atestado por meio de declaração da entidade esportiva regularmente instituída, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias da data da participação do estudante atleta em evento ou competição 

oficial da modalidade olímpica por ele praticada. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 06 de setembro de 2022. 

 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual – Líder PP 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto dispõe sobre a participação em eventos e competições oficiais do estudante atleta 

regularmente matriculado nas instituições estaduais de ensino da rede pública e privado, na forma 

que especifica. 

 

Prevê o art. 217 da Constituição da República que é dever do Estado fomentar práticas desportivas 

formais e não formais. A matéria tem o objetivo de oferecer efetivas condições para que atletas de 

alto desempenho completem seu processo educativo sem a necessidade de interromperem o 

desenvolvimento da prática esportiva. 

 

Na busca pelo sucesso no esporte, na grande maioria das vezes, o atleta acaba sacrificando sua vida 

estudantil, sendo de suma importância a existência de políticas públicas que garantam o direito à 

educação ao atleta de alto rendimento. 

 

Diante do exposto, após comprovado o relevante interesse público, solicito o apoio dos meus nobres 

pares no sentido do presente projeto de lei ser aprovado por este Poder. 
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