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JUSTIFICATIVA - PL 0555/2018 
O objetivo deste projeto é levar estas palestras, aos alunos das Escolas Públicas 

ensinando-lhes sobre seus direitos e deveres constitucionais, para que tenham uma base 
educacional sólida e para que compreendam a importância de ser um cidadão consciente. A 
compreensão da Constituição Federal Brasileira é muito importante, pois a carta magna do 
nosso país é eixo central de regulação das condutas tipificadas nos demais códigos. 

Por meio destas palestras é disseminado entre os alunos, o interesse em adquirir 
conhecimento sobre seus direitos e noção cívica, ensinando-lhes a exercê-los, para que eles 
construam uma base educacional sólida. 

Com isso, visamos dar informação e conhecimento aos jovens estudantes para que 
eles possam desenvolver um pensamento crítico, com propriedade, e possam compreender a 
sociedade em que vivem. Para visualizarmos o impacto que este projeto trará para a cidade de 
São Paulo analisaremos o gráfico do INEP, onde é classificado por estado o desempenho dos 
alunos. 



Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. criado em 2007, pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a 
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

No gráfico a acima, demonstra que oito estados já alcançaram Ideb maior ou igual a 6 
(meta prevista nacionalmente somente para 2021): Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, 
Ceará, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Enquanto os estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais tiveram os maiores resultados do país nos anos 
iniciais, o Ceará se destaca por ter superado a meta proposta para 2017 em 1,4 ponto. 

Levando em consideração estes dados no estado de São Paulo, no que se refere ao 
estado como um todo se verificou um bom desempenho, mas pode ser melhorado com o 
despertar de interesses entre os alunos incentivando o melhor desempenho nestes índices, 
pois um cidadão consciente consegue planejar seu futuro e estabelecer um o crescimento de 
sua carreira.” 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 127 

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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