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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: "Institui na grade curricular das Escolas Municipais de Carazinho –
RS, o ensino do Empreendedorismo."

Art 1º - Fica instituída a aula de Empreendedorismo no conteúdo curricular das disciplinas da área
de ciências humanas das escolas da rede municipal de ensino.

Parágrafo Único - Entende-se por Empreendedorismo o aprendizado pessoal que, impulsionado
pela motivação, criatividade e iniciativa, capacita para a descoberta vocacional, a percepção de
oportunidades e a construção de um projeto de vida.

Art 2º Cada unidade escolar terá que incluir a aula de Empreendedorismo no projeto pedagógico e
no plano escolar.

§ 1° - A aula de Empreendedorismo será ministrada aos alunos da 6ª a 8ª série.

§ 2° - A aula será ministrada, preferencialmente, por professores habilitados nas disciplinas
mencionadas no caput do Art. 1°.

Art 3°- Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, poderão ser celebrados convênios com
órgãos públicos federais, estaduais e municipais e entidades da sociedade civil organizada.

Art 4º - Na aula de Empreendedorismo, a escola deverá atender os seguintes preceitos:

I formação de alunos autônomos;
II preparação para o mercado de trabalho;
III construção de competências profissionais;
IV- desenvolvimento de habilidades pessoais;
V- identificação de oportunidades;
VI- fomento de atitudes positivas;
VII- planejamento para projetos de vida;
VIII- motivação para superação de obstáculos;
IX- estímulo à criatividade;
X criação de cultura empreendedora;
XI- ampliação da relação aluno/escola e comunidade.



Art 5º - Fica a critério do órgão competente, regulamentar e implementar ações pedagógicas que
efetivamente garantam a inserção da aula de Empreendedorismo nas atividades e/ou programas
que compõem o currículo do Ensino Fundamental.

Art 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

A eficácia do ensino do Empreendedorismo pode trazer importantes mudanças no
comportamento do jovem, estimulando a capacidade de criação e observação e
consequentemente potencializando uma visão mais ampla e dinâmica sobre negócios.
A capacitação profissional é um tema ainda distante da realidade da sala de aula. São
raras as oportunidades para desenvolver a matéria no decorrer da jornada escolar. Como
consequência, o aluno concluí o ensino em meio a incertezas sobre o seu futuro profissional
Diante desse quadro de incertezas, o Empreendedorismo torna-se uma ferramenta
relevante para a formação do educando. Possibilita o elo entre a educação formal e o mundo
do trabalho, desenvolvendo, nos alunos, a autonomia para a tomada de decisões, definição de
planos e a criação de oportunidades. Promovendo assim, o estímulo empreendedor nos jovens 
pelo qual todos ganham, o jovem estudante, que se capacita para o mercado de trabalho,
preparando-se para enfrentar com maior segurança as incertezas do futuro e a sociedade como um
todo, que será contemplada com o crescimento do emprego e renda, quando ocorrer a
implementação de novos negócios.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/10/2018.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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