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O presente Projeto de Lei visa, sobremaneira, ampliar o conhecimento dos alunos 
quanto ao seu projeto de vida e carreira no 9º ano do Ensino Fundamental, para 
estimular o estudo no sentido de propiciar a estes alunos um norte para suas vidas 
futuras.  
É na passagem entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio que se encontra o 
momento crítico e decisivo para o adolescente. De acordo com dados do IBGE 
existe uma queda significativa de números de matrículas na rede pública de ensino 
na passagem entre o Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Os dados nos 
apontam que tivemos no município de São Paulo 1.489,32 matrículas no ensino 
fundamental e 384.107 matriculas no ensino médio no ano de 2009.  
Os jovens de 15 a 17 anos são os mais afastados da escola. No Brasil, 10 milhões 
de adolescentes estão nessa faixa etária, mas só a metade está cursando o ensino 
médio. O restante está fora das salas de aula ou ainda não saiu do ensino 
fundamental, conforme dados recentes do Ministério da Educação. A situação é 
ainda mais preocupante: quase a metade dos alunos que se matriculam no primeiro 
ano do ensino médio não termina os estudos, na maioria dos casos isso se dá por 
desmotivação.  
Entre os países da América Latina o Brasil é o que apresenta ainda em 2011 o 
menor número de anos de estudo. Enquanto nos demais países a média é de 13 
anos, no Brasil o número cai para 9 anos de estudo obrigatório.  
Garantir a qualidade da educação e atrair jovens para a sala de aula é o atual 
desafio do governo, diretores de escolas, pais e professores. A elaboração de um 
currículo que seja de interesse dos adolescentes é o primeiro passo.  
Estimulando este jovem a pensar sobre sua escolha profissional desde cedo, 
estamos abrindo a possibilidade para que ele se localize em termos de onde está e 
aonde quer chegar, fará com que compreenda que é possível ter sonhos e projetos 
para sua vida apropriando-se desses e da construção de sua história pessoal.  
Precisamos evitar este alto índice de evasão no ensino médio, pois, um país 
evoluído, em franca expansão econômica, depende de profissionais qualificados 
para acompanhar seu crescimento. E isso, só será possível através de anos de 
estudos e educação que o país oferece e oportuniza aos seus educandos.  
Conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação do presente Projeto de 
Lei.  
 


