
PROJETO DE LEI Nº 275, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Dispõe sobre a inclusão da disciplina de 

noções básicas de direito, ética e 

cidadania na grade curricular da rede 

pública do município e dá outras 

providências. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, 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. Será incluído na grade curricular das escolas públicas municipais a 

disciplina: “noções básicas de direito, ética e cidadania” aos alunos de ensino 

fundamental devidamente matriculados. 

 

Art. 2º. A disciplina indicada no caput do art.1º. abrangerá sobretudo as seguintes 

matérias: 

 

I – noções básicas de direitos e obrigações; 

 

II – noções básicas de ética e cidadania; 

 

Art. 3º. A disciplina de noções básicas de Ética e Cidadania será ministrada a 

partir do primeiro ano do ensino fundamental I. 

 

Art. 4º. A disciplina de noções básicas de Direito e Obrigações será ministrada a 

partir do Quinto ano do ensino fundamental I. 

 

Art. 5º. As aulas da disciplina de noções de Direito e Obrigações serão 

ministradas com a periodicidade mínima semanal e por professores graduados em 

Direito ou monitorados por profissionais da área das ciências jurídicas. 

 

Art. 6º. As aulas da disciplina de noções básicas de Ética e Cidadania serão 

ministradas com a periodicidade mínima semanal e poderão ser ministradas por 

professores do quadro municipal, sem a necessidade de formação na área das ciências 

jurídicas. 

 

Art. 7º. O executivo municipal, sem prejuízo das disposições anteriores, 

promoverá eventos de incentivo, disseminação e orientação dos alunos nos temas das 

disciplinas do art. 2º. 



 

Art. 8º. Caberá aos órgãos competentes do Município a expedição das demais 

normas complementares para o cumprimento desta Lei. 

 

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 07 de novembro de 2017. 

 

 

                  

              DIVALDO LARA 
                                               Prefeito Municipal 

 
EDUARDO DEIBLER 
  Secretário/ GEPLAN   
 

 

           CLEMENTINO MOLINA 
                  Chefe de Gabinete 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores, 

 

O presente projeto tem por finalidade instituir noções básicas de direito, ética e 

cidadania nas escolas de ensino fundamental da rede pública, visto que entendemos ser 

necessárias e importantes para o desenvolvimento individual e humano das crianças 

alunos das escolas, transmitindo conhecimentos jurídicos básicos de direitos 

fundamentais, assim como procedimentos e comportamentos éticos no convívio social, 

desenvolvendo o sendo e o espírito da cidadania em uma sociedade democrática. 

 

Aprendendo noções básicas de direito e obrigações, como direitos humanos, 

constitucional, ambiental e do consumidor, os alunos certamente ampliarão seus 

conhecimentos e passarão a exercer direitos até então inimagináveis por eles, pois 

infelizmente no nosso país, na grande maioria das vezes, somente os acadêmicos de 

direito tem a oportunidade de conhecer os seus direitos.  

 

Isto significa que a criança e o adolescente já não pode ser tratado como objeto 

passivo da intervenção da família, da sociedade e do estado. A criança tem direito ao 

respeito, à dignidade e à liberdade, este é um dado novo que em nenhum momento ou 

circunstância poderá deixar de ser levado em conta. 

 

Mas acima de tudo, nossas crianças e adolescentes precisam ter marcado em suas 

consciências o forte senso de responsabilidade e respeito, para que oriente-se em suas 

relações familiares, escolares e sociais. 

 

Ainda, através das noções básicas de ética e cidadania, formaremos cidadãos 

comprometidos com o harmônico convívio social e com o bem estar da comunidade que 

esta inserido. 

 

Por fim, para reforçar a importância do presente projeto é sabido que o Direito é 

a base de uma sociedade, assim como a ética é a base do convívio social, o que torna 

extremamente importante ao exercício da cidadania. 

 

Proporcionar aos jovens estudantes do nosso município o conhecimento de 

tópicos jurídicos e éticos relevantes, como as matérias selecionadas no art. 2º., sem 

dúvida alguma os capacitará ao exercício de uma vida civil e política plena e realizada, 

dando lhes inclusive a oportunidade de participação no processo político brasileiro. 

 

Enquanto humanos, somos seres sociais e políticos. Convivemos com outros 

indivíduos, temos uma vida pública. E não é simplesmente, a formação intelectual, o 

conhecimento, que nos ajuda na construção de novas relações sociais e de um convívio 

que apronte para uma sociedade mais humana, mais justa e solidária. 



Disto decorre a necessidade de repensarmos as práticas educacionais em termos 

de ética e cidadania. 

 

Ética e Cidadania na prática Educacional, não tem a pretensão de ensinar aos 

profissionais da educação como fazer educação para a cidadania. A intenção é apresentar 

reflexões, exemplos, sugestões de se pensar uma prática educacional diferenciada pela 

preocupação ética e cidadã. 

 

Não podemos olhar nossas crianças e nossos adolescentes simplesmente como 

alunos, estudantes. Esquecemos que diante de nós estão seres humanos em processo de 

desenvolvimento físico, psíquico e social. 

 

Esquecemos também, ou desconhecemos, que, a partir do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, constitui-se um novo paradigma para a cidadania infantil. É necessário 

na prática educacional revermos estas duas condições dos alunos, ou seja, enquanto seres 

humanos em desenvolvimento e enquanto cidadãos. 

 

Desta forma, devido à relevância do tema, contamos com apoio dos nobres 

parlamentares para a aprovação do projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 07 de novembro de 2017. 

 

 

                  

              DIVALDO LARA 
                                               Prefeito Municipal 

 
EDUARDO DEIBLER 
  Secretário/ GEPLAN   
 

 

           CLEMENTINO MOLINA 
                  Chefe de Gabinete 


