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JUSTIFICATIVA - PL 0331/2019 
A democratização da educação, garantida pelo artigo 206, da Constituição Federal, não 

se limita ao acesso à escola. O acesso é, certamente, a porta inicial para o processo de 
democratização, mas torna-se necessário também garantir que todos que ingressam na escola 
tenham condições para nela permanecerem com sucesso, além de ser disponibilizado um 
espaço para o exercício da democracia. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, em seu artigo 14, inciso II, garante que os sistemas de ensino definirão 
as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 
suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; e participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Nesse sentido, importante a inclusão das crianças que estão matriculadas no 1º ao 4º 
na gestão democrática das escolas, a fim de que se sintam parte do ambiente. Segundo a 
diretora da Emei Dona Leopoldina, que criou um conselho formado apenas por crianças na 
unidade: "A instituição do Conselho é uma forma de entender que eles são inteligentes e que 
têm consciência do que falam. O que mais mudou foi quanto ao protagonismo, no sentido de a 
criança ver que é possível colocar em prática o que ela demandou. Após a instauração, "os 
alunos passaram a aprender mais, se engajaram nas propostas das professoras com mais 
facilidade e se tornaram mais questionadores e críticos, vendo a escola como um todo". 

Portanto, necessária a aprovação desta propositura, que apresento à deliberação dos 
nobres vereadores. 
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