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PROJETO DE LEI N" 2z\ 20t9

Díspõe sobre o crÍoçõo do "semono

Estoduol de Conscientizoçõo sobre o

Dislexío" e dó outros provídêncíos.

A ASSE^^BLEIA LEGISLATIVA DO ESTÁDO DO A,i^AZONÁS

DECRETA:

Art. 1". Fico instituído o Semqnq Estqduql de Conscientizoçõo sobre o

Dislexio, o ser reolizodo, onuolmente, entre os dios LO e t6 de outubro.

Árt. 2o. A Semono de Conscíentizoçõo sobre q Dislexío tem como

objetivos:

I - levqr qo conhecimento dos pois, professores, cuidodores e populoçõo,

emgeral, informoçõo ocercq desse tronstorno de oprendizagem:

II - oríentqr o respeilo do diognóstico e do odeguqdo trotqmento;

III - diognosticodos os cosos,

ocomponhomento especiol izodo.

realizar encqminhomentos poro

Art. 3". Duronte sreferidq semqno serõo promovidos qtividodes que visem

omplior o conhecimento e q sensibilízoçõo sobre o tronstorno, tqis como

polestros, seminóríos e otividodes lúdicos, dentre outrqs.

Árt. 40. As unidodes escolores, públicos e privodos, poderõo celebror
porcerios com Unidodes Bósicos de Soúde, hospitois, orgonizoções nõo-

governqmentois, ossocioções e entidodes poro ímplementoçõo dos objetivos
pretendidos pelo Semono de Conscientizoçõo sobre Dislexiq.
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Art. 50. Estq lei entra em vigor no doto de suo publicoçõo.

JUSTTFICATTV A

A dislexio é, um tronstorno de oprendizagem

neurobiológico, hereditório, cousodo por um mou funcionomento dos óreos

específicas do cérebro, envolvidos no decodificoçõo do linguog e,m escrito, e

pode ter vórios grqus.

Caracïeriza-se pelo dificuldqde, ocentuqdo, nq leiturq,

escriÌq, soleïroçõo e ortogrofio. Normqlmente diognostícodo duronte cl

qlfqbetizqçõo. Elo é responsóvel por qltos índices de repeÌènciq e obondono

escolor.

Os disléxicos brqsileiros - cetca de t5% do populoção,

segundo dodos do Associoçõo Brqsileiro de Dislexiq (ABD) - enfrentqm

outro problemo grave', o desinformoçõo de educodores e pois. l)rge,

portonto, esclsrecer e oríentqr o sociedode, notqdomente, pois e

educodores, quonto ò díslexio.

Ademois, umo vez prestodo os devidos esclqrecimentos,

se f oz necessório encontrqr mecqnismos, gue promovom estudos e pesguisos

e estimulem o sistemq de ensino, com o fim de melhoror o otendimento oos

disléxicos.

Por outro lodo, tqmbém, é, importonte, incentivor os

empresos poro o oberturo do mercodo de trobolho oos disléxicos. Tombém

devem ser buscodo o opoio do mídío, em geral, poro líberqr espcrços nos
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Por outro lodo, tombén, é imporlante, incentivor os

empresqs porq o oberturq do mercqdo de trobolho qos disléxicos. Tombém

devem ser buscqdo o opoío do mídio, em geral, poro liberor espcrços nos

meios de comunicoçõo, criqndo um conol de informoçõo, o populoção, em

geral, sobre este distúrbio específico e monter porte dos serviços q bqixo

custo q f im de aïender q comunidode economiconente menos fovorecidq.

E necessório otuqr pqrq que os disléxícos se

tronsformem em cidodõos produïivos, evítondo q morginolizoçõo dos

mesmos, quer do educoçõo formql, guer do mercodo de trobolho; lideror e

ogir otivomente nqs óreos de diognóstico, pesguisos, cursos e eventos sobre

dislexiq e coloboror com o governo e entidodes privodos gue otuem na áreo

de educoçõo e inclusão.

Estudos reolizodos comprovom que, no Brosil, hó

oproximodomente 3 milhões de crionços disléxicqs. No mundo, 5% do

populoçõo tem o distúrbío.
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