Proposições Legislativas ativas sobre Desigualdade Educacional
(Acesso à Educação Básica)
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Altera a redação do inciso III do art. 208 da Constituição Federal.
Explicação: Garante acesso à educação especializada para
portadores de deficiência sem imposição de limite de faixa etária e
nível de instrução, preferencialmente na rede regular de ensino.
Torna obrigatório o ensino superior nos municípios acima de
quinhentos mil habitantes. Explicação: Estabelece a educação
básica obrigatória, gratuita e universal dos quatro aos dezessete
anos de idade e a progressiva universalização do ensino superior
gratuito.
Dá nova redação ao art. 208, inciso IV, para dispor sobre a
prioridade de acesso das crianças com deficiência à educação
infantil.
Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afrobrasileiros na educação infantil, no ensino fundamental e médio
ministrados por escolas da rede pública.
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1994, e dá outras
providências. Explicação: Estabelece condições para capacitação
para o trabalho, educação e reinserção social do preso, tornando o
estudo obrigatório ao detento durante o tempo em que estiver
cumprindo sua condenação, respeitando a sua vocação e a sua
limitação intelectual.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998,
de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre o acesso a redes
digitais de informação em estabelecimentos de ensino. NOVA
EMENTA: Altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997, e 9.998,
de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre a finalidade, a
destinação dos recursos, a administração e os objetivos do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).
Explicação: Estabelece o prazo até 31 de dezembro de 2013 para
que todos os estabelecimentos de educação básica e superior do
País disponham de acesso à Internet; destina 75% (setenta e cinco
por cento) dos recursos do FUST, a partir de 2008, para equipar os
estabelecimentos de ensino com redes digitais de informação e
recursos da tecnologia da informação.
Dispõe sobre o dever do Estado e a responsabilidade dos gestores
públicos na oferta da educação de qualidade.
Acrescenta incisos ao art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para
assegurar o acesso escolar ao educando cuja deficiência o impede
de frequentar estabelecimentos de ensino. Explicação: Atendimento
em local especial e recursos pedagógicos de educação à distância.
Altera o art. 20 e o § 4º do art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, que institui a Lei de Execução Penal. Explicação: Estabelece
o acesso pela população carcerária a cursos de ensino à distância
profissionalizantes e de nível superior.
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para tornar obrigatória a presença de
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, para viabilizar o
acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos
surdos.
Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que "Institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência)", para assegurar aos surdos acesso à
educação e ao trabalho em igualdade de oportunidades.
Institui a Política Nacional de Atendimento Educacional
Especializado a Crianças de 0 a 3 (três) anos - Precoce.
Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
Penal - a fim de definir diretrizes, objetivos e outros parâmetros
referentes à assistência educacional nos estabelecimentos
prisionais. Explicação: Altera a Lei nº 12.513, de 2011 e 9.394, de
1996.
Acrescentam incisos ao art. 24 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, dispondo sobre o acesso à educação infantil e ao primeiro
ano do ensino fundamental.
Garante o acesso ao primeiro ano do Ensino Fundamental a todas
as crianças que completem (6) seis anos de idade durante o ano a
ser cursado
Assegurar o acesso à educação através do programa de incentivo à
leitura aos estagiários, permitindo que o concedente realize
compensações tributárias para esse fim na forma que disciplina.
Explicação: Altera a Lei nº 11.788, de 2008.
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Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.394, de 1996, de diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor sobre a gestão de escolas
de educação básica e para vedar a exigência de regras de
apresentação pessoal e de comportamento de caráter
discriminatório para o acesso ao ambiente escolar.
Assegura o livre acesso aos egressos de instituições de
acolhimento institucional de crianças e adolescentes à educação e à
profissionalização.
Inclui § 1º-A ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
para prever a prorrogação automática de prazos para provas,
exames e demais atividade para acesso ao ensino superior em caso
de reconhecimento de estado de calamidade pelo Congresso
Nacional ou de comprometimento do regular funcionamento das
instituições de ensino do país.
Insere dispositivos na Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, para
instituir a utilização do ensino a distância em substituição ao
presencial em caso de extrema necessidade e assegurar o
fornecimento de internet e equipamentos necessários ao acesso à
educação à distância para alunos e professores.
Dispõe sobre a Escola Digital e garante o acesso gratuito à
educação por meio da utilização multiplataformas digitais para os
alunos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio das redes públicas
de ensino, em razão de situação de emergência ou calamidade
pública.
Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins
educacionais, aos alunos e professores da educação básica
pública. Explicação: Altera as Leis nº 9.998 de 2000 e 9.472 de
1997.
Acrescenta o inciso I ao parágrafo 2º do art. 5 da Lei nº 9.998, de 17
de agosto de 2000, que assegura recursos para contratação de
serviços de acesso à internet a estudantes da rede pública.
Acrescenta o § 14o ao art. 2o da Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, e o inciso XV ao art. 5o da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de
2000, para dispor sobre a distribuição gratuita de equipamentos de
informática destinados ao uso educacional para alunos das escolas
das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal
ou das escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com
deficiência, durante o período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19).
Propõe medidas de garantia de acesso gratuito à internet em sítios
de conteúdos governamentais oficiais, em especial a provedores de
educação.
Dispõe sobre o fornecimento de banda larga e de dispositivos
necessários ao acesso à educação a distância, para a garantia de
condições satisfatórias de aprendizagem dos estudantes das
universidades federais e da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
Dispõe sobre o fornecimento de banda larga e de dispositivos
necessários ao acesso à educação, para a garantia de condições
de aprendizagem dos estudantes das comunidades quilombolas e
indígenas.
Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, a Lei Complementar
nº 129, de 8 de janeiro de 2009, a Medida Provisória nº 2.156-5, de
24 de agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de
agosto de 2001, a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, a Lei nº 8.036, de 20 de dezembro de 1994, a
Lei nº 9.872, de 23 de novembro de 1999, a Lei nº 9.766, de 18 de
dezembro de 1998, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, a Lei
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 12.688, de 18 de julho
de 2012 e dá outras providências.
Estabelece normas educacionais excepcionais durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.

