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PROJETO DE LEI N' 3+ nolr

EMENTA: DISPÕE SOBRE O PESO
MAXIMO DO MATERIAL ESCOLAR
TRANSPORTADO POR ALUNOS DA
EDUCAçÃO tNFANT|L, DO ENSTNO
FUNDAMENÏAL E DO ENSINO MEDIO
DA RËDË ESTADUAL PUBLICA E

PRIVADA E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1o O peso do mater:ial escolar transportado por alunos das escolas da
rede pública estadual e particular não poderá ultrapassar a massa corpórea
do estudante em:

l. 5% quando se tratar de ensino infantil;

ll. 10 % quando se tratar de ensino fundamental e médio

Parágrafo único: Nos casos em que o material escolar exceda o limite, a

lnstituição de Ensino deverá prover armários aos alunos para guarda do
referido material.

Art. 20 Para o cumprimento do disposto no artigo 1o, fica a direção de cada
estabelecimento de ensino incumbida de indicar o material escolar a ser
transportado diariamente, de acordo com a programação das diversas
disciplinas.

Art. 30 A aferição do peso do aluno será feita mediante declaração escrita do
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proprio aluno, quando no ensino médio, ou por seus pais ou responsáveis,
quando em creches, pré-escolas ou ensino fundamental.

Art. 4o Todo estabelecimento de ensino deverá divulgar, junto ao seu corpo
docente e funcionários, a norma contida nesta lei, bem como promover
campanhas informativas dirigidas aos pais e alunos.

Art. 5o cabe a secretária de Estado da Educaçâo, com a colaboração das
AssociaçÕes de Pais e Mestres, fiscalizar o cumprimento do disposto nesta
lei.

Art. 6o As despesas decorrente da execução da presente Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias
devendo as previsões futuras destinarem recursos específicos para o seu fiel
cumprimento.

Art. 7o O Poder Executivo regulamentará esta Lei

Art. 8o Esta Lei entrará em vigor no ano letivo subsequente a data de sua
publicação.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO AMAZONAS, í3 de Março de 2019.

Dra. Mayara Pi hei Rgisn

Deputada- PP

20 Vice Presidente
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JUSTIFICATIVA

De acordo com estudos, que investigam a postura corporal, bem como a
coluna vertebral, têm mostrado uma clara associação entre a carga das
mochilas e a resposta corporal. Crianças, especialmente as mais jovens,
adquirem mecanismos compensatorios em relação à postura corporal com
cargas acima de 10 (dez) a 15% (quinze por cento) do seu peso corporal
correspondente.

O excesso de peso nas mochilas e um problema que carrega, além das dores
nas costas, consequências irreversíveis em longo prazo para crianças, como
escoliose idiopática infantil, que mesmo sendo congênita pode ser agravada
por estes maus hábitos, além de cifose, hiperlordose da coluna lombar, artrose
precoce e má postura. transporte excessivo de carga na mochila, que poderiam
ou deveriam ser evitados na infância, quando a criança está em crescimento e
com a massa ossea em,form:ação.

Diante do exposto o presente Projeto de Lei tem por objetivo a prevenção às
deformidades à coluna vertebral, reduzindo os riscos de problemas posturais
permanentes e a melhora a qualidade de vida de crianças, adolescentes e
adultos. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação da presente
propositura.

E recorrente a cena de crianças carregando mochilas acima do peso ideal,
devido à grande quantidade de livros e materiais. Ao longo dos anos,
comprova-se que o peso exagerado das mochilas escolares gera uma
sobrecarga mecânica no corpo dos estudantes. O material muito pesado leva a
criança a fazer um esforço além do que ela poderia suportar.

Dados da Organizaçâo Mundial de Saúde (OMS) indicam que 85% (oitenta e
cinco por cento) das pessoas têm, tiveram ou terão um dia dores nas costas
provocadas por problemas de coluna, existindo uma relação muito próxima
entre o transporte excessivo de carga na mochila, que poderiam ou deveriam
ser evitados na infância, quando a criança está em crescimento e com a massa
óssea em formação.
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Ante todo o exposto, é que, nesses termos, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do presente projeto de lei.

PLENÁRIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEG TIVA DO ESTADO
DO AMAZONAS, 14 de fevereiro de 2019.

Dra. Mayara Pin

Deputada- PP
20 Vice Presidente
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