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JUSTIFICATIVA - PL 0550/2015 
A presente propositura tem por finalidade o estímulo ao ensino aprendizado de 

educandos da rede Pública Municipal de Ensino, sob a forma de Estudo Monitorada a fim de 
acompanhar o processo evolutivo de cada aprendiz, dispondo de diferentes mecanismos para 
a redução da evasão e consequente reprovação. 

Dessa forma, ressaltamos esse trabalho ininterrupto extraclasse, que busca colaborar 
de forma técnico-pedagógica propiciando ao educando organizar tarefas, pesquisas, testes, 
entre outras modalidades, pois nesta faixa etária (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) é 
complexo criar hábito de estudo, bem como, definir outras estratégias para fixar o conteúdo 
programático. 

Além disso, inserir os alunos no contexto social, ao diagnosticar as dificuldades de 
aprendizagem, prioriza e incentiva a participação espontânea, criativa e inclusiva, com relação 
às atividades propostas. 

O ensino monitorado trabalha uma visão multidisciplinar das necessidades dos nossos 
educandos, uma vez que as dificuldades numa determinada disciplina, quase sempre, são 
resultantes de uma ausência de contextualização de conteúdo, os quais não foram 
devidamente assimilados. 

Destarte, esta tarefa vem ajudar o aluno a desenvolver sua autonomia educacional, 
superando, não somente as questões envolvidas com a assimilação do conteúdo programático, 
mas também, vem atuar, nos desafios que a educação enfrenta com a competição acirrada do 
mundo em que vivemos, valorizando o "ensinar a aprender". 

Entendemos que esse acompanhamento monitorado, deve contemplar aspectos 
amplos da formação humana, onde os "QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO", apontados pela 
UNESCO como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: Aprender a 
Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender a Conviver; Aprender a Ser; devem ser respeitados. 

Sendo assim, reconhecemos que o aprendizado não acontece da mesma forma e no 
mesmo ritmo para todos os educandos, portanto, temos o papel fundamental de respeitar essa 
diversidade e buscar mecanismos que favoreçam a inclusão de todos no processo de ensino-
aprendizado, de formas variadas e em tempos diferentes. 

Para tal, a propositura apresentada cumpre seu papel, no processo formativo e 
informativo dos alunos, objetivando a universalização do atendimento escolar, 
consequentemente a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 

Neste sentido, conto com o apoio dos Nobres Pares, a fim de concretizar este 
encaminhamento, mediante a aprovação deste Projeto de Lei. 
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