
  

 

 

MANIFESTO CONTRA O PROJETO DE LEI 170 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

RIO GRANDE DO SUL 

 

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul vem manifestar-se 

contrário à aprovação do Projeto de Lei 170 que dispõe sobre o ensino domiciliar pelas 

razões apresentadas a seguir: 

- A Constituição Federal/1988 dispõe, no artigo 208, §3º, dispõe que “Compete ao Poder 

Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola”, fundamento incompatível ao 

ensino domiciliar diante da impossibilidade de controle de frequência pelo Poder 

Público; 

- O Art. 6° da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais de 1996 (LBD) refere que “É dever 

dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade” o que estabelece a obrigatoriedade de crianças e jovens 

frequentarem a escola, portanto a educação deve ser uma tarefa conjunta de família, 

escola e sociedade;  

- O Estatuto da Criança e do Adolescente expressa, em seu Art. 4º, que “É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária;” (grifo nosso) 

- A escola é espaço de socialização e aprendizagem planejada e executada por 

profissionais com formação adequada a atender às diversas demandas trazidas pelos 

docentes e que são fundamentais na sua trajetória de vida. Essa formação é 

imprescindível, conquistada em cursos de licenciatura em nível superior e, muitas vezes, 

em pós-graduação, o que qualifica em muito o trabalho desempenhado; 

- Os estudantes precisam dispor da pluralidade de conhecimentos oferecida pelo 

ambiente escolar, em que interagem com professores, supervisores educacionais, 

orientadores funcionários e demais integrantes da comunidade escolar e onde se 

estabelece o exercício da habilidade social, dos direitos e deveres, do respeito à 

diversidade de pensamento; 

- A interação dos estudantes com os integrantes da comunidade escolar, propiciam, 

ainda, o desenvolvimento da autonomia, das relações de amizade que se associam ao 

desenvolvimento do autoconceito e ajustamento social, a convivência com os grupos de 

iguais a convivência entre os diferentes, as trocas com os outros, a capacidade de lidar 

com os imprevistos, a tolerância e o respeito com o outro; 



  

 

- A contribuição da escola na formação do aluno vai muito além do trabalho com o 

conhecimento científico, ou seja, a escola é o ambiente propício para a aprendizagem 

da convivência com a diversidade, tendo em vista que o seu trabalho está relacionado 

com a formação integral do ser humano. 

Enfim, a escola é o espaço qualificado para o trabalho com os quatro pilares da educação 

do século XXI “aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a 

fazer” (UNESCO 2012), um espaço que traduz uma concepção integradora de educação 

por meio de metodologias ativas que se efetivam na prática cotidiana da sala de aula.  

O Sinpro/RS, frente aos argumentos elencados e frente ao posicionamento contrário 

dos segmentos da educação no Rio Grande do Sul, tem a expectativa de que o 

Governador do Estado, Eduardo Leite, vete o PL 170. 

 

DIREÇÃO COLEGIADA  

 

Porto Alegre, 11 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


