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PROJETO DE LEI ORDINARIA N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2021

Institui e inclui no calendario Oficial de 
eventos no ambito do municipio de Roseira a 
“Semana Municipal do Brincar” e da outras 

providencias.

Art. 1° Fica instituida e incluida no Calendario Oficial de Eventos do Municipio 
de Roseira a “Semana Municipal do Brincar” a ser realizada, anualmente, na ultima 
semana do mes de maio.

Art. 2° A “Semana Municipal do Brincar” tera por objetivo a mobiliza^ao de 
diferentes pessoas como pais, representantes legais, educadores, comunicadores, 
medicos, institui?5es privadas, representantes de institui9oes municipais, entre outros, 
atraves da implementa^ao, em conjunto, de a9oes visando ressaltar a importancia da 
preserva9ao e respeito pelo tempo de brincar de todas as crian9as da sociedade.

Art. 3° A implementa9ao das a9des mencionadas no artigo anterior somente 
poderao ser realizadas apos regulamenta9ao mediante decreto do Poder Executivo 
Municipal, de forma a autorizar a destina9ao de recursos para realiza9ao de oficinas, 
palestras em espa90s para brincadeiras abertas a comunidade, tais como: musica, artes 
plasticas, teatro, dan9a, circo, leitura com contaqao de historias, para o resgate cultural 
das brincadeiras de rua e vivencias ludicas, criando vinculos sociais, aprendizado, 
comunicaqao e lazer.

Art. 4° O Executivo Municipal podera celebrar convenios e parcerias com pessoas 
juridicas de direito publico ou privado para a consecu9&o das aqoes instituidas por esta 
Lei em espa90s publicos como ruas, pra9as, parques, escolas, museus, entre outros.

Art. 5° As despesas decorrentes da execuqao desta Lei, se necessarias, correrao 
por conta de dota9ao propria do or9amento, observado o disposto no Art. 3°.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi9oes 
em contrario.
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Justificativa

O presente projeto de lei que ora submeto a analise dos nobres pares tern por 

objetivo explorar sentimentos e valores das crian^as, bem como desenvolver suas 

habilidades. A brincadeira surge de objetos estruturados e nao estruturados, 

disponibilizados para as crianQas. A partir da brincadeira, observamos que a explora^ao 

e sequencia lucida dependem, unica e exclusivamente, de cada crian9a ou, por vezes, de 

um grupo de crian9as dispostas a compartilhar o brincar.

O momento da brincadeira e uma oportunidade de desenvolvimento para a 

crian9a. Por meio do brincar ela aprende, experimenta o mundo, as possibilidades, as 

rela9oes sociais, elabora sua autonomia de a9ao e organiza suas e n u r e s .

Por meio do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a 

crian9a faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, recria, repensa, imita, 

desenvolvendo, alem dos aspectos fisicos e motores, aspectos cognitivos, bem como 

valores sociais e morais, tomando-se cooperativa, sociavel e capaz de escolher seu papel 

na sociedade.

No ano de 1996, a lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional, n° 9394/96 foi 

aprovada indicando que: as propostas pedagogicas da Educa9ao Infantil deverao 

considerar que a crian9a, centra do planejamento curricular, e sujeito historico e de 

direitos que, nas interaqoes, nas r e d o e s  e praticas cotidianas, constroi sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

questiona e constroi sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Assim, a legisla9ao brasileira reconhece explicitamente o direito de brincar, tanto 

na Constituiqao Federal (1988), artigo 227, quanto no Estatuto da Crianqa e do 

Adolescente -  ECA (1990), artigos 4° e 16. Outros direitos e principios do ECA guardam 

direta rela9ao com o brincar, dentre os quais destacamos: direito ao lazer (art. 4°), direito 

a liberdade e a participa9ao (art. 16), peculiar condi9ao de pessoa em desenvolvimento 

(art. 71).

As crian9as de hoje nao tern tempo de usufruir de brincadeiras proprias da sua 

infancia. A falta de tempo dos pais, a inseguran9a nas ruas, a redu9ao dos espa90s de 

lazer, os brinquedos industrializados, entre outros fatores, tem colaborando para tomar as 

crian9as adultas cada vez mais precoces e com serios problemas de saude, criando uma
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geragao acostumada com as facilidades do minimo esforipo. Esses fatores podem provocar 

profundas mudan^as no desempenho motor das criangas, pelo meio no qual a crianga esta 

inserida, os fatores historicos e culturais, irao interferir na condi9ao da infancia e como 

consequencia no seu brincar. A revisao de literatura visa a expor as principais ideias. E a 

essencia, a fundamenta9ao logica do trabalho.

Portanto, da simples analise da Legisla9ao vigente, destaca-se a fundamental 

necessidade do papel ao ato de brincar na Constitui9ao Federal do pensamento infantil, 

pois e brincando, jogando, que a crian9a revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, 

tatil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma rela9ao de conhecimento com o 

mundo de eventos, pessoas, coisas e simbolos, melhorando cada dia mais sua autoestima, 

bem como aprendem a lidar com suas angustias, criando e deixando fluir sua capacidade 

e liberdade de cria9ao.

Assim, em virtude da relevancia do tema para a sociedade como um todo, que 

julgo ser importante essa discussao em nossa Casa Legislativa, apresento o presente 

projeto de lei a aprecia9ao dos meus nobres pares e ja  solicito o apoio a esta iniciativa.
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