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JUSTIFICATIVA - PL 0135/2015 
O presente projeto tem o intuito de possibilitar aos alunos que se tornam pais a 

continuarem estudando, uma vez que a gravidez na adolescência tem se tornado a cada dia 
mais comum. 

Muitas vezes, esses jovens, mães e pais, ainda estão em período escolar e além dos 
obstáculos já naturais de uma gestação e da vinda de um filho, encontram outros, como casos 
de rejeição da própria família, que não raras vezes se exime de todo e qualquer tipo de apoio. 

Diante do choque da chegada da nova vida em casos onde esta não era planejada ou 
esperada e da mudança radical que ocorre fatalmente na vida desses pais, que às vezes não 
estão preparados para as novas responsabilidades, muitos adolescentes, principalmente as 
mães, acabam, então, abandonando os estudos para se dedicar a criança ou a um trabalho 
para sustentar a nova família. 

Assim, o êxodo escolar vem aumentando gradativamente, chegando a níveis elevados. 
No Brasil. a evasão escolar, segundo dados do Censo de 2013, chegou a 10%, e é a pior taxa 
dos países do Mercosul. 

Nessa Linha, o presente projeto auxilia os pais aumentam a possibilidade dos pais não 
desistirem dos estudos apenas por não terem com quem deixar os filhos. 

É preciso estimular esses jovens, mães e pais, a não abandonarem os estudos, 
demonstrando que a educação é a chave do futuro deles e de seus filhos, e que por meio dela 
podem alçar melhores condições de vida. 

Destarte, tendo em vista a relevância da matéria, esperamos contar com o voto 
favorável dos Nobres Edis para a aprovação da presente iniciativa parlamentar. 
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