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PARECER N° 190/2021 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 162/2019

O presente projeto,  de autoria  do nobre Vereador Ricardo Teixeira  dispõe sobre a
implantação de um projeto que visa aprimorar a Inteligência Emocional dos alunos da Rede
Municipal de Ensino.

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  emitiu  parecer  de
Legalidade.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável com apresentação de
substitutivo  com  alteração  na  Ementa  e  no  artigo  1º,  conforme  sugestão  proposta  pelo
Executivo.

Para o autor é necessário que a escola promova o desenvolvimento emocional das
crianças  e  adolescentes  para  que  estas  possuam  maior  capacidade  para  lidar  com  os
diferentes conflitos existentes dentro do contexto escolar e da sociedade, tais como: o uso de
drogas, bullying, depressão, gravidez na adolescência e outros.

A análise da Comissão de Administração Pública destacou que é meta do Plano de
Metas da Cidade de São Paulo ofertar atendimento educacional especializado aos alunos com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, assim
como promover apoio pedagógico nas unidades educacionais para garantia da aprendizagem
dos alunos em contextos vulneráveis, com violações de direitos e/ou questões relacionadas à
saúde mental.  É  meta,  também,  implementar  turmas  de  educação  em tempo integral  nas
Escolas Municipais de Educação Fundamental  (EMEFs) e Centros Educacionais Unificados
(CEUs),  ampliar  o  número  de  educandos  e  executar  ações  articuladas  intersetoriais  e
intersecretariais  para  uma  Cidade  Educadora,  de  acordo  com o  documento  orientador  do
programa São Paulo Educadora.

Na consulta  feita  ao Executivo,  a  Secretaria  Municipal  da Educação se manifestou
favorável à propositura, já que existem ações que vem sendo desenvolvidas de acordo com o
projeto  ora  proposto,  como  o  fortalecimento  das  equipes  de  mediação  de  conflitos,  as
assembleias e grêmios infantis. Nesta manifestação foi feita a sugestão de alteração tanto para
adequação da nomenclatura, como para incluir que o projeto de lei mencione a autorização
para  implantação  de  projeto  que  vise aprimorar  os conhecimentos presentes na Matriz  de
Saberes do Currículo da Cidade da Rede Municipal de Ensino. O Currículo da Cidade traz a
Matriz de Saberes que possui o propósito de formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários
que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. A Matriz
permeia todos os componentes curriculares e indica o que as crianças e adolescentes devem
aprender e desenvolver ao longo dos anos de escolaridade. São saberes que constituem a
Matriz o pensamento cientifico, crítico e criativo; a resolução de problemas; a comunicação; a
autonomia  e  determinação;  a  responsabilidade  e  participação;  a  empatia  e  colaboração  e
outros  que  são  essenciais  para  que  as  unidades  educacionais  desenvolvam projetos  que
trabalhem a aprendizagem socioemocional, tendo em vista que os estudantes sejam capazes
de enfrentar grande parte dos desafios presentes no cotidiano.

Cabe destacar que no ambiente escolar os estudantes enfrentam diversas formas de
conflitos no cotidiano, assim como na sua convivência social mais ampla. Segue como desafio
compreender muitos destes que tem causas múltiplas e que dependem de políticas públicas
conjuntas  de  áreas  complementares  e  também  da  educação  para  uma  diminuição  das
contradições presentes n a sociedade.



A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que esta propositura deve prosperar, eis que promove o desenvolvimento da aprendizagem
sócio emocional  das crianças e dos adolescentes para que estes tenham oportunidade de
desenvolver  habilidades  para  lidar  com  os  desafios  na  escola,  na  comunidade  e  outros
espaços.  Em  face  do  exposto,  o  parecer  é  favorável  ao  substitutivo  da  Comissão  de
Administração Pública .

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 28/04/2021.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2021, p. 81

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