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A matéria em exame da qual esta Casa detém competência legislativa concorrente 
com a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso XI, da 
Constituição Federal, conforme dispõe o art. 30, incisos I e II, do mesmo diploma 
que atribui, aos Municípios, poder de suplementar a legislação federal e estadual, 
no que couber.  
O direito à educação está expressamente assegurado no art. 208 da Constituição 
Federal, competindo aos Municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil, tal qual disposto no art. 211, § 2º, também da Carta Magna.  
Corroborando esta assertiva, dispõem o art. 227 da Constituição Federal e o art. 
7º, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, que a criança e o adolescente são 
considerados prioridade absoluta do Município. Importa lembrar que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente determina em seu art. 4º o dever do Poder Público de 
assegurar com absoluta prioridade e garantia dos direitos fundamentais das 
crianças, dentre eles o direito à educação.  
O presente Projeto de Lei visa à melhoria da qualidade de ensino das crianças e 
adolescentes matriculados na rede municipal de ensino, possibilitar-lhes, com 
programas adequados de educação no sentido amplo, uma maior permanência na 
escola.  
A educação integral tem papel fundamental nos primeiros anos da formação do 
indivíduo, pois, além do ganho na melhoria do aprendizado com a educação 
regular, desenvolve atividades culturais como teatro, artesanato, literatura, 
esportes que são importantes no aumento da cultura geral, da capacidade criativa, 
levando à formação de indivíduos melhor preparados intelectual e culturalmente.  
Além do melhor aproveitamento educacional, a escola em tempo integral traz 
também benefícios no trato da saúde, uma vez que as crianças recebem 
alimentação adequada durante o turno escolar, favorecendo o desenvolvimento 
físico e mental.  
A educação em tempo integral associada às atividades culturais agregadas é a 
alternativa ideal para que crianças e adolescentes ocupem melhor o tempo, fiquem 
afastados das drogas, do trabalho infantil e da violência doméstica.  
Dados apontam que, nos municípios onde o ensino em tempo integral foi 
implantado, houve vertiginosa queda no índice de crimes envolvendo crianças.  
Por esta e outras razões é que busco o apoio dos meus nobres pares na aprovação 
do presente Projeto de Lei.  
 


