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CRIA a Semana Estadual de Combate à Agressão

ao Professor no Estado do Amazonas e dá outras

providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. le Fica criada Sernana Estadual de Combate à Agressão ao Professor no Estado do

Arnazonas, a ser comemorada na terceira Semana do mês de outubro.

Art.2e Poderá ser organizada pelas entidades representativas dos profissionais de educação,

pelos órgãos municipais competentes e pelas entidades comunitárias locais, sob a

coordenação da unidade escolar, recebendo o apoio e divulgação dos órgãos

governamentais a qual está relacionada.

Art.3e Durante a semana aludida no Art. 1e desta Lei será realizada ações nas Escolas

Públicas Estaduais do Amazonas para a sensibilização dos alunos e pais sobre a gravidade de

gestos agressivos aos professores.

Art.4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CTN MANAUS, 18 dC

Fevereiro de 201-9.
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JUSTIFICATIVA

Mesmo considerando o professor um mediador do conhecimento, educador que

transmite não somente conteúdos como também valores humanos e sociais, são de

conhecimento público que os professores sofrem situações de agressão verbal, cyber-

bullying, ameaças e inclusive violência física, tais como maus tratos e/ou lesões corporais.

Este comportamento inaceitável trata-se de um problema que atinge não somente o meio

educacional, mas as camadas sociais e morais, que constantemente tem sido precedentes

para a marginalização nas instituições de educação. Esta cultura agressiva é inaceitável e

insustentável, devendo ser prontamente combatida e erradicada da rotina escolar, bem

como a adoção de medidas próprias pré-definidas nos planejamentos do projeto político

pedagógico de cada escola.

Ern algumas escolas lecionar tornou-se uma tortura para alguns professores e

colaboradores, diversos casos de agressões físicas, ameaças e humilhações a professores

tornaram-se comuns e diversas vezes foram noticiadas em veículos de comunicação local,

nacional e internacional, fato este que expõe uma rotina que em diversas situações tornou-

se insustentável, inclusive fora dos portões da escola. Portanto faz-se importante ressaltar a

participação da comunidade na qual a escola está situada, bem como a presença dos pais e

responsáveis, de modo que, todas as temáticas abordadas durante a Semana Estadual de

Combate à Agressão ao Professor no Estado do Amazonas, sejam disseminadas e assim esta

cultura violenta possa ser cornbatida incisivamente.

As medidas preventivas e orientadoras, de acordo com o projeto, consistem em

estimular a reflexão nas escolas e nas comunidades correspondentes acerca da violência

contra os professores, além de desenvolver, nas escolas, atividades extracurriculares de

combate à violência contra os professores, envolvendo professores, alunos e rnembros das

comunidades correspondentes, deverão ser organizadas pelas entidades representar**ffiab
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profissionais de educação, pelos órgãos rnunicipais competentes e pelas entidades

comunitárias locais, sob a coordenação da unidade escolar.

Já as medidas orientadoras deverão assistir o aluno que pratica a violência;

assistir o professor que sofre violência; afastar, cautelarmente, o professor em situação de

risco de violência, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem qualquer perda financeira;

transferir o professor para outra escola, caso seja avaliado que não há condições para sua

permanência na escola atual.

Por se tratar de tema de relevância social, peço apoio dos nobres Deputados à

análise e aprovação deste projeto de Lei.
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