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JUSTIFICATIVA - PL 0027/2019 
A estrutura do sistema educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino 

Superior e está definida por duas legislaturas principais: 

a) - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n.º 9.394 de 1996, conhecida como 
LDB, estruturadas por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental obrigatório em 9 (nove) anos e o Ensino Médio; 

b) - e, as diretrizes gerais da Constituição Federal de 1988 - que dentro do Capítulo III 
determina que a educação básica é um direito de todos os cidadãos. 

Essas diretrizes autorizam que as esferas governamentais conduzam e mantenham os 
programas educacionais, que são pensados a partir da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). 

A BNCC está prevista na LDB como um conjunto de orientações de aprendizagem dos 
alunos para atingir metas educacionais. Ou seja, ela busca garantir que todos os alunos 
tenham acesso ao conhecimento básicos e indispensáveis, independentemente de onde 
vieram ou suas condições de estudo. 

Conjuntamente, cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
planejar, financiar, manter e executar políticas de ensino que estejam de acordo com a BNCC, 
a LDB e as diretrizes constitucionais. 

Assim, o atendimento educacional aos alunos da educação básica, durante o período 
de tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado deve ser 
assegurado pelo município, CONSIDERANDO-SE: 

- A necessidade de se garantir, na perspectiva da inclusão educacional, o acesso à 
educação básica e a continuidade de estudos a alunos que se encontram impedidos de 
frequentar a escola em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou 
atendimento ambulatorial contínuo; 

- A importância de se definir e implementar ações que promovam o atendimento em 
ambiente hospitalar de forma eficiente e adequada às características e expectativas desses 
alunos, constituindo atividades apropriadas ao desenvolvimento das competências e 
habilidades necessárias à sua reinserção social; 

- O direito público e subjetivo à educação básica, preconizado pela Constituição 
Federal, de crianças e adolescentes em idade escolar; 

- A Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
reitera o direito constitucional de escolarização a todas as crianças e adolescentes; 

- A Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do CONANDA - Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre os direitos das crianças e dos 
adolescentes hospitalizados; 

- A Lei Estadual nº 10.685/2000, que dispõe sobre o acompanhamento educacional da 
criança e do adolescente internados para tratamento de saúde; 

- A Resolução CNE/CEB 4/2009, que instituiu as Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação 



Especial, contemplando, entre outros, os alunos que necessitem de atendimento educacional 
em ambiente hospitalar; 

- A Resolução SE nº 71/2016, que dispõe sobre o atendimento escolar em ambiente 
hospitalar; 

- A Lei Federal nº 13.716/2018, que assegura atendimento educacional ao aluno da 
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por 
tempo prolongado, alterando a Lei 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional); 

- Considerando-se, também, que "Classe Hospitalar" é a denominação do atendimento 
pedagógico-educacional que ocorre em ambiente de tratamento de saúde em circunstância de 
internação ou ainda na circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em 
serviços de atenção integral à saúde mental. E que é compreendida na modalidade de 
Educação Especial por atender crianças e/ou adolescentes considerados com necessidades 
educativas especiais em decorrência de apresentarem dificuldades no acompanhamento das 
atividades curriculares por condições de limitações específicas de saúde; e que tem por 
objetivo propiciar o acompanhamento curricular do aluno quando este estiver hospitalizado, 
garantindo-lhe a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado; 

- Considerando-se, ainda, que entende-se por atendimento educacional/ pedagógico 
domiciliar aquele que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que 
impossibilite o educando frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de 
apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade; 

Como é de se perceber, muito embora as legislações reconheçam o direito da criança 
de receber este tipo de atendimento (pedagógico-educacional, durante o período da 
internação), esta oferta ainda é muito restrita e pouco divulgada, o que consequentemente, não 
garante a todas as crianças esse direito, o que acaba gerando mais desigualdade, à medida 
que alcança apenas algumas poucas crianças. 

Caros vereadores, o atendimento educacional hospitalar e o domiciliar devem estar 
vinculados aos sistemas de educação como uma unidade de trabalho pedagógico das 
Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Educação, como também às 
direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam. Com uma 
regulamentação específica que organize os processos, os recursos e as relações que se 
desenvolvem no espaço da escola no hospital/casa, de forma direta e clara, e não de forma 
complementar ou suplementar, estabelecendo, assim, a obrigatoriedade e regularidade do 
atendimento, como parte integrante do processo educacional. 

Assim, diante de todo o exposto, conto com o apoio dos senhores para a aprovação do 
presente projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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