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Artigo 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Cândido Godói, o Incentivo à 

Aprendizagem e a prática do Jogo de Xadrez, na rede pública municipal de ensino.  

Artigo 2º - O Incentivo à Aprendizagem e a prática do Jogo de Xadrez consistirá em um 

conjunto de ações do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, junto às escolas públicas municipais que visem a: 

I - promover o ensino e estimular a prática do jogo de xadrez nas escolas públicas do 

Município de Cândido Godói desde o 1º Ano até o 9º Ano do ensino fundamental; 

II – oferecer material didático necessário relacionado ao jogo do xadrez aos professores e 

alunos; 

III – dispor de tabuleiros e peças de boa qualidade e em quantidade suficiente para oferecer 

condições favoráveis à prática do jogo; 

IV - promover ampla divulgação, junto às escolas públicas municipais, dos benefícios da 

prática do jogo de xadrez: raciocínio lógico, poder de atenção e concentração, imaginação, 

criatividade, julgamento, planejamento, antecipação, vontade de vencer, paciência, 

autocontrole, espírito de decisão, coragem e inteligência. 

Artigo 3º - O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, promoverá competições oficiais de xadrez anualmente, de acordo com os seguintes 

critérios: 

I - os alunos competirão por categoria, sendo que cada série (ano) corresponde a uma 

categoria específica, priorizando a igualdade de condições entre os alunos competidores; 

II – para cada competição serão convidados os alunos da rede estadual de ensino do 

município de Cândido Godói, proporcionando a troca de experiências, técnicas e de 

estratégias de jogo; 



III – em havendo a possibilidade, os alunos serão incentivados a participar de competições a 

nível regional, estadual e nacional; 

Artigo 4º - Para a consecução dos objetivos do Incentivo à Aprendizagem do Jogo de Xadrez, o 

Poder Executivo Municipal poderá: 

I - buscar apoio junto à iniciativa privada para patrocínio dos campeonatos entre os alunos da 

rede pública municipal e para participação em campeonatos de maior abrangência; 

II - realizar campanha de divulgação dos benefícios da prática do jogo de xadrez junto aos pais 

dos alunos da rede pública municipal de ensino;  

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 11 de janeiro de 2016. 

 

 

___________________________________________ 
Mauri José Klein 
Vereador do PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 01/2016 
 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.394/96, Art. 27º Inciso IV que inclui nos 
conteúdos curriculares da educação básica, a promoção do desporto educacional e o apoio às 
práticas desportivas não-formais, o que possibilita a inclusão do jogo de xadrez nas atividades 
realizadas pelos alunos. 

Considerando os diversos benefícios trazidos pela prática do jogo de xadrez: estimula o 
raciocínio lógico, ativa a concentração, desenvolve a tomada de decisões, aguça a memória, 
trabalha a paciência, demanda a capacidade de planejamento, aumenta a autoconfiança, 
proporciona o respeito ao adversário, exige responsabilidade, instiga a imaginação e a 
versatilidade, além de desenvolver a interação social.  

Rubens Filguth, em seu livro A importância do xadrez, considera que o Xadrez é uma das 
ferramentas educacionais mais poderosas disponíveis para fortalecer a mente de uma criança. 
Destaca ainda que este esporte pode ser praticado por crianças a partir dos 5 anos de idade. 
(Referência: Rubens Filguth. A importância do xadrez. Artmed, 2007). 

Sylvio Rezende, em seu livro: "Xadrez na escola." Uma abordagem didática para 
principiantes (2013), destaca algumas experiências feitas em outros países sobre o jogo de 
xadrez em escolas, comprovando que o aproveitamento escolar das crianças que praticam 
esta modalidade chega a ser 50% superior se comparado as outras crianças. (Referência: 
Sylvio Rezende. "Xadrez na escola." Uma abordagem didática para principiantes, 2013). 

Considerando ainda que as escolas do nosso município dedicam um dia inteiro às 
olimpíadas escolares para a prática de outras modalidades esportivas. 

Deste modo, considero de fundamental importância, a introdução do Incentivo à 
Aprendizagem e a prática do Jogo de Xadrez na rede pública municipal de ensino de Cândido 
Godói. 

Certo de vossa compreensão, aguardo aprovação de todos. 

Atenciosamente,  

 

_________________________________________________ 
Mauri José Klein 
Vereador do PP 


