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Dispõe sobre a inclusão do tema "Educação
Human tária" como conteúdo transversal no
currícub escolar na Rede de Ensino Estadual.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le As Escolas da Rede de Ensino Públicc Estadual do Amazonas tratarão, em seus
respectivos componentes curriculares, de conteúdo programático de informação e orientação
sobre a temática "Educação Humanitária".

S1e A Educação Humanitária descrita no "cag)t", trata de uma metodologia que ensina
crianças e jovens a serem pensadores críticos e criatiuos, inspirando respeito e empoderando-os
a serem tomadores de decisões conscientes; é baseada na informação e sensibilização para o
despertar da compaixão, solidariedade e ética, contribuindo para uma sociedade mais justa e
pacífica.

92e A abordagem, poderá ser desenvolvida junto ao conteúdo programático de disciplinas
afins, como temas transversais.

Art, 2e As Escolas municipais e particulares pocerão incluir a matéria de que trata o art. l-e
nos respectivos conteúdos programáticos.

Art. 3s Para a execução desta Lei, as Escolas poderão contar com a particípação de
entidades governamentais e não governamentais pa-a viabilizar, de forma mais ampla possível,
os conteúdos dessa lei.

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

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados e Deputadas, a presente propositura tem a finalidade de incluir um
tema transversal no currículo escolar, o que não significa a criação de novas áreas ou disciplinas,
pois os objetivos e conteúdo dos temas transversais devem ser incorporados nas áreas já
existentes e no trabalho educativo da escola. Essa f:rma de organização do trabalho didático,
recebeu o nome de "transversalidade".

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei ns 9.394/96), define em seu art. l-e que a

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e

organizações da sociedade civil e nas manifestações c.rlturais e sociais.

Nesse sentindo, ressalta-se que a Educação Humanitária é uma temática de suma
importância no atual contexto social, vez que fomenta valores humanos promovendo através da
compaixão e do senso crítico, o respeito à vida de pessoas humanas e não humanas.

Ademais, a perspectiva de se inserir esse tema como conteúdo transversal, objetiva
romper a limitação da atuação dos professores às atividades formais e ampliar a sua
responsabilidade com a formação dos alunos. Portanto, contribui para que o homem tenha
ciência e consciência de seu papel dentro da sociedade, e assim, que possa, com propriedade,
assumir seu dever moral de tutelar pelos animais.

A vida e o bem maior e revelando-se um dever de a sociedade primar por esse bem de
forma plena. No mundo contemporâneo, infelizmerte há carência de valores, o que decorre,
dentre outros, da crise em que vivem as famílias. Assim, para suprir essa carência, necessário se
faz a previsão em currículos escolares de temática que contemple tal necessidade. Somente com
valores será possível estabelecer uma relação de afeto entre os mais diversos seres vivos.

O ensino pode se dar de diversas formas, ros diferentes níveis escolares, como por
exemplo, oficinas, tema transversal de outras disciplinas, dentre outros. O que ficará a critério de
cada escola ou entidade.

Por fim, diante desse novo paradigma e dada a relevância do tema, é que apresento este
projeto de lei, esperando contar com o indispensáve apoio dos nossos ilustres pares para a sua
aprovação e posterior remessa ao Excelentíssimo Senror Governador para sanção.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 04 de
dezembro de 2019

DARC

dual - PL

Av. Miirio Ypiranga Monteiro, n.s 3.95ü - Ëcì. Dep. José d*Jesus Lins de Albuquerque - parque Dez
CËP 69"ü50-030 - Manaus - {M - Brasil

Deputada
JOAN

lãffi assembleiaam wvyw,ah.am.gov.br


