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DISPÕE sobre a obrigatoriedade de os

estabelecimentos de ensino do estado
do Amazonas a disponibilizarem
carteiras escolares adaptadas aos

estudantes com necessidades especiais

ou mobilidade reduzida.
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A ASSEMBLEIA LEG A DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1e Os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada do Estado do Amazonas,

ficam obrigados a disponibilizar carteiras escolares adaptadas aos alunos com deficiência

física ou mobilidade reduzida.

S 1.e A quantidade necessária de carteiras em cada estabelecimento escolar será

determinada quando da realização da matrícula, ocasião na qual, o matriculando ou seus

responsáveis apresentarão laudo médico atestando a necessidade de carteira escolar

especial, que deverá ser disponibilizada durante todo o ano letivo.

$ 2.e Para fins desta Lei entende-se como carteira escolar adaptada, o conjunto adequado às

necessidades do aluno, na regulagem de tamanho, estabilidade, distância entre a mesa e
cadeira (no caso das carteiras de braço).

Art. 2e Os estabelecimentos de ensino terão o prazo de 60 dias, a contar da matrícula do

aluno com deficiência física ou mobilidade reduzida, para adotarem as devidas providências
para a disponibilização das carteiras escolares adaptadas.

Art.3e As carteiras adaptadas deverão se adequar às normas e aos padrões da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do lnstituto Nacional de Metrologia - INMETRO.

Art.4e O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de noventa

dias contados da data de sua publicação.

Art. 5e Esta lei entra em vigor na data de su ublicação
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo o melhor aproveitamento do aluno nas

instituições educacionais, Obedecendo todas as normas descritas pela NBR t400612003 -
Móveis escolares -Assentos e mesas para instituições educacionais - Classes e dimensões e

NBR L4007 - Móveis escolares-assentos e mesas para instituições educacionais - Requisitos.

Toda escola é obrigada por lei a ter a estrutura necessária para receber crianças

com deficiências.

Segundo a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes - Resolução 30/84

aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 09/12/75 - "As

pessoas deficientes têm direito de ter suas necessidades especiais levadas em consideração

em todos os estágios de planejamento econômico e social."

Entende-se que, como preconiza a supracitada Declaração, as necessidades das

pessoas com deficiência devem ser atendidas para que os mesmos venham a ter uma vida

econômica e social adequadas às suas limitações sem que com isso fique prejudicado seu

desenvolvimento.

Segundo o art. 208, inciso lll, da Constituição Federal de 1988, "é dever do

Estado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino".

A Lei ne 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece Diretrizes e Bases da

Educação Nacional, indo ao encontro da Constituição Federal, apresentando no seu art. 4,

inciso lll: "atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino", devendo os sistemas assegurar-lhes

"currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender

às suas necessidades" (art. 59, inciso I da Lei citada).

A Resolução CNE/CEB ne 2, de 11 de setembro de zOOt, que instituiu as

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, no seu art.2" determina o

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições

necessárias para uma educação de qualidade para todos.

Art 2e Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos,

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos
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com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições

necessárias para uma educação de qualidade para todos.

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda

real de atendimento a alunos com necessidades educacionais

especiais, mediante a criação de sistemas de informação e o

estabelecimento de interface com os órgãos governamentais

responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para

atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo

formativo desses alunos.

As referidas leis nos levam à conclusão que a inclusão dos alunos com

deficiências deve levar em consideração as deficiências no sentido de atender a cada aluno

de maneira adequada tornando a inclusão uma política educacional séria e comprometida

com a qualidade do processo ensino/aprendizagem para os alunos deficientes.

Vejamos o número de alunos com necessidades especiais matriculados na rede

pública de ensino no ano de 20L8:

Educação Especial- Número de alunos e turmas na Rede Estadual de ensino no ano de
2018

Fonte: M EClSEDUC/DPGF/GEPES

É um número alto de alunos que estão esquecidos e sem voz. Que precisam de

políticas comprometidas em mudar a realidade atual.

Esta proposta de Projeto de Lei é um esforço para que as instituições escolares

no âmbito do Amazonas possam melhorar o atendimento aos alunos com deficiências,

levando em consideração a ergonomia destes alunos que necessitam de atendimento

especializado para que não tenham comprometido seu desenvolvimento físico, psicológico,

cognitivo e social.

Por esta razão, o mobiliário da instituição educacional é sem dúvida um

elemento essencial e de uma importância no processo educacional, pois é responsável pelo

conforto físico e psicológico do aluno, favorecendo ou prejudicando seu aprendizado.
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LOCAL TOTAL TURMAS MATRíCULA

CAPITAL - MANAUS t.700 2.623
INTERIOR r.941 2.896

TOTAL 3.64L 5.519
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Considerando todas as explicações apresentadas, por ora proferidas nessa

propositura, pedimos o apoio incondicional dos nobres Pares para a sua aprovação, a fim de

que juntos possamos criar mecanismos que melhorem a qualidade de vida de nossa

população estudantil

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO em Manaus, 18 de março de 2019.
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