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PROJETO DE LEI N° 082 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

"Dispoe sobre a criagao de um 
mecanismo complementar ao processo de 
estudo para melhorar o vocabulario e o 
rendimento escolar dos alunos do ensino 
fundamental em instituigoes publicas e 
privadas.”.

Art. 1° Esta lei trata da criagao de um mecanismo complementar ao 
processo de estudo para melhorar o vocabulario e o rendimento escolar dos 
alunos do ensino fundamental em instituigoes publicas e privadas.

Art. 2° Ficam autorizadas as instituigoes publicas e privadas a utilizarem 
as formas personalizadas para analisar as leituras feitas pelos estudantes.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao
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JUSTIFICATIVA

Estamos em uma era que a tecnologia domina quase todo o sistema 
em que vivemos e isso sim e muito bom e de grande ajuda, seja agilizando um 
processo que de outra forma poderia demorar mais, seja facilitando o modo de 
realiza-los. Porem, como tudo, tern seus dois lados, facilidade demais pode 
prejudicar ou retardar a aprendizagem. A leitura basica, nao digo aquela que 
temos bastante hoje em dia que sao os livros em PDF (livros digitalizados que 
podemos acessar pelo celular, tablet, notebook e entre outros dispositivos 
tecnologicos), mas sim aquela que temos o contato com os livros em maos, 
fisicamente, que podemos sentir o cheiro, ter o tato, a textura das imagens, a 
interagao maior e mais centralizada com a historia, nos traz um maior 
desenvolvimento intelectual, uma evolugao nitida da inteligencia, melhora o 
processo mental da percepgao e memoria. A biblioteca mais proxima que 
temos acesso e a localizada proximo a camara de vereador em Cajamar 
centre, fazendo com que nos aqui do polvilho que esta em evolugao constante, 
desenvolvimento socioeconomico enorme, ficamos impossibilitados de utilizar a 
mesma na maioria das vezes por causa da distancia. Isso faz com que esse 
habito perca a forga de estar diariamente em nossas vidas e de nossas 
criangas. Todos esses beneflcios que temos na leitura fisica, nao podemos 
descarta-la e por isso, solicito a criagao de uma biblioteca aqui no polvilho na 
qual em parceria com as escolas, todos os alunos terao que sempre esta lendo 
livros na modalidade que levem para casa ao menos um livro e faga a leitura 
dele. Ja temos algumas escolas que fazem esse tipo de aprendizagem, porem, 
sem lei, muitas vezes e ficada para tras ou opcional, sendo que e de suma 
importancia esse desenvolvimento. O papel da escola fica em incentivar 
juntamente da familia a criagao desse habito e desenvolver uma forma de 
trabalhar junto com o estudante para analisar o que ele absorveu da leitura. Os 
grandes homens de sucesso que tivemos na historia, se formos pesquisar a 
vida deles, a leitura fez parte constante do seu desenvolvimento, isso mais que 
reforga que temos que focar nessa ferramenta.
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