
PROJETO DE LEI Nº 016/2019. 

Cria na Secretaria de Educação e Formação Profissional o 
Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP 

 

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em  exercicio, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI: 

Art. 1º. Fica criado na Secretaria da Educação e Formação Profissional o Núcleo de 

Apoio Pedagógico – NAP para o atendimento aos alunos com dificuldades acentuadas de 

aprendizagem no âmbito pedagógico, em caráter investigativo e de orientação escolar e familiar. 

Art. 2º. O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP tem como seu público-alvo a 

prioridade no atendimento as Escolas Municipais de ensino Fundamental (EMEFs) que 

apresentarem o índice da Educação Básica do IDEB, abaixo do índice nacional, ou seja, 5,5 nos 

Anos Iniciais, bem como, através da observação do número expressivo de retenções nas turmas, e 

alunos do 3o ao 5o ano das EMEFs que apresentarem dificuldades acentuadas de aprendizagem, com 

defasagem idade/série, que possuam histórico escolar de repetências, com avaliação do professor do 

atendimento educacional especializado da escola e que não estejam em atendimento clínico em 

outras instituições. 

Art. 3º. O Núcleo de Apoio Pedagógico terá a seguinte estrutura 

técnico-administrativa: 
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01 01 01 01 02 01 01 

 

Art 4º. A Coordenação Geral, prevista no art. 3o terá por atribuição organizar, 

coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo e será exercida por um especialista 



habilitado na área de Educação Especial, que será indicado pela Secretaria de Educação e Formação 

Profissional. 

Art. 5º. Caberá ao Setor de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação e 

Formação Profissional a supervisão geral, o suporte técnico-pedagógico e os recursos materiais 

necessários ao seu funcionamento. 

Art. 6º. O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP funcionará nas dependências 

definidas pela Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

       Gabinete do Prefeito, 18 de Fevereiro de 2019.            

       

    

        MANOEL MACHADO    
      Prefeito Municipal em exercício.  

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 



Senhores vereadores, 
 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 
Legislativa, tem por finalidade criar na Secretaria da Educação e Formação Profissional o Núcleo 
de Apoio Pedagógico – NAP para o atendimento aos alunos com dificuldades acentuadas de 
aprendizagem no âmbito pedagógico, em caráter investigativo e de orientação escolar e familiar. 

 
Justifica-se a elaboração deste projeto de lei com objetivo de garantir a continuidade e 

a permanência da oferta do atendimento diferenciado do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP, aos 
alunos da rede municipal, como forma de contribuir com a melhoria do IDEB e na redução da 
distorção idade série. 

 
A criação do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP se fez necessária em virtude de 

uma grande demanda de alunos com dificuldade acentuada de aprendizagem matriculados na rede 
municipal de ensino fundamental, com índices de retenção/reprovações superiores a 15% a partir do 
3º ano e chegando a 30% no 5º ano, para que esses alunos sejam avaliados e encaminhados, quando 
necessário, aos profissionais especializados. 
 

Os alunos a serem atendidos pelo Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP não possuem 
laudo com diagnóstico de deficiência, porém mesmo sendo encaminhados ao Atendimento 
Educacional Especializado - AEE de cada escola, não há profissionais capacitados e suficientes para 
atendê-los em cada uma delas, além do que, esse aspecto extrapola a função e as condições do AEE, 
aumentando significativamente o público-alvo da Educação Inclusiva. 
 

O Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP atuará na busca de possibilidades que 
impeçam situações excludentes e que desta maneira, colaborem de forma positiva com a melhoria 
dos índices de qualidade da rede municipal em relação às demais esferas públicas, visto que apesar 
dos investimentos existentes, a inexistência de um espaço efetivamente direcionado à investigação 
de possíveis causas do insucesso escolar de um grande número de alunos da rede e na busca de 
alternativas que evitem futuras retenções ou reprovações desses alunos.  

 
Todos os profissionais que foram especificados para atuar no Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NAP já fazem parte do quadro efetivo da SMED, sendo servidores de carreira já 
existentes, o que dispensa a necessidade de anexar o impacto financeiro a este projeto ora 
apresentado. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos 
com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 



Diante do exposto, pedimos venia para aprovação deste Projeto de Lei. 
  

 

                        Gabinete do Prefeito,   18 de Janeiro de 2019. 

 

 

                                                                     MANOEL 

MACHADO        Prefeito Municipal em 

exercício.  

 


