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A presente propositura visa levar aos estudantes do 7º ao 9º ano, do ensino 
fundamental das escolas públicas e privadas, os conhecimentos básicos dos Direitos e 
Deveres do cidadão, abordando os temas que tenham impactos diretos na formação da 
cidadania, da ética e dos valores e normas a serem abordadas em linguagem acessível aos 
estudantes. 

São diversos os temas de Direito a serem introduzidos na grade curricular do ensino 
fundamenta, ensejando um ganho imensurável para os estudantes e toda a sociedade. 

O conteúdo a ser aplicado deverá ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Educação, em colaboração com a OAB, levando em conta os temas relacionados ao art. 5º da 
Constituição Federal, tais como, direito do consumidor, direito de família, direito penal, Direito 
Digital e do Trabalho. 

Além dos estudantes, o projeto também abrangerá os colaboradores e funcionários das 
escolas por meio de cursos e palestras, com temas igualmente relacionados ao ambiente 
escolar. 

O objetivo do projeto é levar conhecimento básico de Direito e Deveres aos estudantes 
que estão ingressando na adolescência, ajudando-os no desenvolvimento da cidadania e ética. 

Ao completar 16 anos, o jovem brasileiro tem a faculdade de tirar seu título de eleitor e 
exercer seu direito de cidadão, podendo escolher seu representante político por meio do voto 
iniciando-se, assim, sua participação efetiva nos assuntos da sociedade, motivo mais do que 
relevante para que esses jovens tenham no mínimo o conhecimento básico sobre seus direitos 
e deveres perante a sociedade. 

Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação 
de tão importante projeto de lei. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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