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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA 

DISCIPLINA “EDUCAÇÃO MORAL E 

CÍVICA”, NO CURRÍCULO DAS 

ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

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

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica incluído na grade curricular das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública 

Municipal a disciplina de “Educação Moral e Cívica”. 

Art. 2º A disciplina citada no art. 1º deverá abordar princípios de moralidade e civilidade, 

devendo ser elaborado pelo setor técnico responsável da Secretária Municipal de Educação de 

Vila Velha. 

Art. 3º A carga horária é estipulada de acordo com o calendário letivo anual. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha deverá proporcionar cursos de 

qualificação e formação específica para os professores, bem como incluir em seus processos 

seletivos a necessidade de profissionais qualificados na referida disciplina, como forma de 

assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 5º Os ensinamentos da matéria a que se refere esta Lei terão avaliações através de provas 

periódicas na mesma forma das demais constantes do currículo. 

§ 1º A atribuição de notas acompanhará o critério das demais matérias, sendo incluídas no 

cômputo geral, para efeito de promoção. 

§ 2º Aplica-se à “Educação Moral e Cívica” o processo de recuperação ou similar das demais 

matérias obrigatórias. 

Art. 6º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 120 (sessenta) dias. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Legislativo, 04 de fevereiro de 2019. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

 

Durante décadas a disciplina “Educação Moral e Cívica” era obrigatória em toda a rede de 

ensino do País. Esta disciplina passou a ser obrigatória em 1940, através do Decreto-Lei nº 

2.072, de 8 de março de 1940, no governo do Presidente Getúlio Vargas. Durante o Regime 

Militar, um novo Decreto-Lei sobre esta disciplina foi elaborado, o Decreto-Lei nº 862, de 12 

de setembro de 1969. 

Em 1993, o Presidente Itamar Franco revogou este último Decreto e a partir de então esta 

disciplina foi desmembrada e incorporada às disciplinas da área de Ciências Humanas e 

Sociais. 

Atualmente nossas crianças e adolescentes não estudam e nem conhecem os símbolos da 

nação, para muitos somente o Hino Nacional e a Bandeira Nacional existem. Hino da 

Independência do Brasil, Hino da Proclamação da República, Hino à Bandeira Nacional, a 

Canção do Expedicionário, o Brasão da República e o Selo da República por muitos 

estudantes são símbolos desconhecidos. 

Esta inicia propõe a reintrodução desta disciplina nas escolas públicas da rede municipal de 

Vila Velha, capacitando nossos professores e ensinando nossas crianças e adolescentes sobre 

nossa pátria, resgatando seus valores, sua história, em uma disciplina específica sobre Moral e 

Cívica. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa. 

 

Atenciosamente,  

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


