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"Dispõe sobre a inserção das temáticas 
de Educação Financeira e 
Empreendedorismo nas propostas 
pedagógicas de Instituições de Ensino 
Fundamental, Médio e Superior no Estado 
do Amapá, bem como institui premiação 
em melhores 
empreendedorismo 
providências". 

práticas em 
e dá outras 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, APROVOU E 0 
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, DECRETA: 

Art. 10 Os estabelecimentos de Ensino Fundamental, Médio e Superior, 
Públicos e Privados do Estado do Amapá, ficam obrigados a incluir os temas da 
"Educação Financeira e Empreendedorismo" nas respectivas propostas 
pedagógicas, para aplicação no ano letivo do exercício subsequente ao da 
publicação desta Lei, observado o período minim, de 180 (cento e oitenta) dias, 
para a devida contextualização da temática à parte diversificada das áreas 
convencionais do currículo escolar vigente. 

Art. 2° 0 Conselho Estadual de Educação como órgão consultivo, 
normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema estadual de ensino, verificará o 
cumprimento do estabelecido nesta Lei, com a emissão de relatórios anuais. 

Art. 3° Fica facultado às Instituições de Ensino Fundamental, Médio e 
Superior o estabelecimento de parcerias com Instituições Públicas, Privadas e do 
terceiro setor para a consecução dos objetivos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 4° Será concedida medalha do mérito legislativo como maneira de 
reconhecimento, anualmente, por parte deste Poder, aos autores e dirigentes das 
Instituições de Ensino que desenvolvam os projetos mais inovadores na área do 
empreendedorismo, com resultados devidamente comprovados, a partir das 
seguintes diretrizes: 

I — A concessão da medalha será destinada para o dirigente da Instituição 
de Ensino, em conjunto com os alunos devidamente matriculados em instituições 
credenciadas junto ao sistema Estadual de Educação ou Ministério da Educação; 

II — A outorga será para os três melhores projetos desenvolvidos, em cada 
nível de ensino, de alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Superior; 
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III — A avaliação ficará a cargo da Comissão de Educação, Desporto, 
Ciência e Tecnologia, resguardadas as demais diretrizes contidas nesta Lei; 

IV — Edital próprio regulamentará as normas especificas. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

0 estudo das matérias de Empreendedorismo e Educação Financeira é de 
suma importância para os Estudantes das Redes de Ensino Fundamental e 
Médio, visto que são temas que ajudam a desenvolver habilidades e 
competências essenciais para a vida adulta e para o mercado de trabalho. 

O conteúdo de empreendedorismo tem como objetivo principal fomentar o 
espirito Empreendedor nos Estudantes, estimulando a criação de novos negócios 
e a geração de empregos. 

O Empreendedorismo é uma importante ferramenta para a geração de 
renda e para o desenvolvimento econômico do Estado, que possui diversas 
oportunidades de negócios em áreas como o turismo, comércio, agricultura e a 
indústria. 0 estudo dessa matéria nas escolas ajuda a formar uma geração de 
empreendedores preparados para enfrentar os desafios do mercado e para criar 
soluções inovadoras para problemas locais. 

Já a Educação Financeira tem como objetivo capacitar os estudantes para 
lidar com questões financeiras de forma responsável e consciente. Esse tema é 
essencial para que os jovens aprendam a controlar suas finanças pessoais, a lidar 
com dividas e a investir em seus sonhos e projetos. 

Além disso, a Educação Financeira é uma ferramenta significativa para 
combater a desigualdade social e a exclusão, uma vez que ensina os Estudantes 
a lidar com o dinheiro de forma mais eficiente, evitando o endividamento e a 
dependência de empréstimos e financiamentos. 

Assim, o estudo das matérias de Empreendedorismo e Educação 
Financeira nas Escolas é essencial para a formação dos Estudantes e para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado. 

Tais assuntos ajudam a formar uma geração mais preparada para enfrentar 
os desafios do mercado de trabalho e para lidar com as questões financeiras de 
forma consciente e responsável. É fundamental que as Escolas e Universidades 
incluam essas temáticas em seus currículos e que os professores estejam 
capacitados para ensinar esses temas com qualidade e eficiência. 

Ademais, o estudo de Educação Financeira e Empreendedorismo é 
fundamental para alunos do Ensino Superior, pois oferece ferramentas para o 

planejamento e gerenciamento de recursos financeiros, bem como para a criação 

e desenvolvimento de novos negócios. Essas habilidades são essenciais para a 

inserção no mercado de trabalho, pois permitem que os indivíduos estejam 
preparados para lidar com desafios e oportunidades no mundo laboral, na medida 

que aprenderão como iniciar e gerir seus próprios empreendimentos. 
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Além disso, o conhecimento sobre tais temáticas ajuda a desenvolver 
competências como liderança, criatividade, inovação e resiliência, que são cada 
vez mais valorizadas pelas empresas e pelo mercado de trabalho em geral. 

Dessa forma, investir na formação dos alunos em Educação Financeira e 
Empreendedorismo é uma medida fundamental para garantir sua 
empregabilidade e sucesso profissional. 

Cumpre destacar que a presente proposição não implicará na realização de 
gastos ou mesmo contratação de mão de obra. 

Por fim, a proposta apresentada possui uma dimensão ampliada no que diz 
respeito a sua aplicação, uma vez que pretende que as temáticas sejam inseridas 
nas propostas pedagógicas desde o Ensino Fundamental se estendendo até o 
Superior, confiando na sabedoria e autonomia das instituições de Ensino na 
definição do novo conteúdo curricular segundo a sua vocação regional. 

Considerando os motivos apresentados, pego apoio dos nobres pares 
desta Casa para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

BARB SA 
eputado Estadual 
adido Liberal — PL 


