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PROJETO DE LEI 
 

                                                                                                                  

Institui o Dia Municipal do 
Funcionário de Escola, a ser 
comemorado anualmente no dia 10 
do mês de agosto.  

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 
suas atribuições: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal do Funcionário de Escola, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 10 do mês de agosto. 
 
Art. 2º - O calendário escolar da rede municipal de ensino incluirá o dia 10 de agosto 
como Dia Municipal do funcionário de Escola. 
 
Art. 3º - As comemorações serão efetuadas em todas as escolas de ensino da rede 
pública, com os seguintes objetivos: 
 
I – Conscientizar os trabalhadores desse segmento quanto a sua importância como 
educadores; 
 
II – Consolidar o entendimento da identidade trabalhador/escola; 
 
III – Garantir, incentivar e estimular sua constante profissionalização e valorização. 
 
IV – Difundir junto à sociedade sobre a importância do papel dos funcionários das 
escolas na qualificação da educação. 
 
Art. 4º - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias da data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 
 
 
 
As mudanças ocorridas no âmbito escolar acarretam uma série de 
modificações nas estruturas organizacional. Hoje, a gestão administrativa e 
pedagógica de nossas escolas, não se concretiza apenas na figura do diretor e 
seus assessores próximos, mas se faz com a colaboração de todos os sujeitos 
envolvidos no processo educativo, neste caso todos os funcionários docentes e 
não docentes passam a ser considerados também como educadores. 
 
Este novo paradigma educacional, vivido dentro do ambiente escolar, promove 
de forma direta a imagem do funcionário escolar e este Projeto de Lei 
vislumbra conceder maior visibilidade e credibilidade e este funcionário no 
exercício de suas funções no âmbito das unidades de ensino e também na 
sociedade. 
 
Dentro deste contexto e entendendo ser de suma importância a aprovação 
deste projeto, convoca meus pares para juntos aprovarmos esta empreitada. 
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