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PARECER N° 749/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 706/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, dispõe sobre a 
inclusão da disciplina de Robótica Pedagógica como atividade extracurricular das escolas 
municipais de ensino fundamental do município de São Paulo, e dá outras providências. 

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

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 

A presente propositura visa incluir na grade curricular das escolas públicas do 
município a disciplina Robótica Pedagógica como atividade extracurricular, ocorre que em 
consulta a área técnica do Executivo a mesma se manifestou pelo não prosseguimento da 
matéria sob o argumento que o currículo das escolas municipais conta com uma área chamada 
Tecnologias para a Aprendizagem, a qual está articulado a cultura digital emergente na 
sociedade e também alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as  unidades 
educacionais possuem ainda 04 kits de Robótica para uso dos alunos e que estão previstas 
ações para a aplicação prática desses kits. 

Segundo manifestação do relator "a robótica como atividade extracurricular já existe na 
Rede Municipal de Ensino e faz parte inclusive da composição de jornada dos P.O.I.E.s 
(Professores Orientadores de Informática Educativa). A matéria em voga já consta no currículo 
da cidade, as escolas (EMEF�s) poss uem kits de Robótica e os professores passam por 
formação sobre as TIC�S", (Tecnologias de informação e Comunicação). 

Diante do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não deve prosperar, sendo, portanto, contrário o 
parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 22/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/05/2019, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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