CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
\cal
EMENDA ADITIVA
N°
AO PROJETO DE LEI N° 140/2021

O inciso II, do art. 2°, do Projeto de Lei n ° 140/2021, fica acrescido da seguinte alínea:

Implementação de estratégias intersetoriais e em rede, que envolvam a
comunidade escolar na promoção da universalização, do acesso e de permanência na educação
básica, de caráter infantil e fundamental por meio de mecanismos de monitoramento da
frequência escolar e de busca ativa dos estudantes que não retornaram a escola ou não
concluíram o ensino na idade própria a fim de ampliar o atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos;".
Belo Horizonte, 01 de julho de 2021.

Pedro Patrus
Vereador do PT
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Macaé Evaristo
Vereadora Líder do PT
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Em 2017 o Brasil alcançou a marca de 97,8% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas nas escolas,
ou seja, o atendimento escolar nesta faixa etária foi praticamente universalizado. Porém há um
declínio nos indicadores quando analisamos a população com menos de 16 anos que concluíram o
Ensino Fundamental. Os indicadores refletem desigualdades regionais, por renda, de raça/cor e
gênero, apontando uma leve vantagem para as meninas. A Meta 2 do Plano Nacional de Educação
(PNE) prevê desafios para a universalização do ensino fundamental em até 9 anos, para todos a
população de 6 a 14 anos na idade recomendada. Cabendo aos Estados e Municípios criarem
estratégias de garantia ao direito constitucional à educação, a todos aqueles que não concluíram o
ensino, em especial jovens adolescentes, entre 15 e 17 anos de idade, que apresentam distorção
idade-série e que portando deveriam estar matriculados no Ensino Médio.
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